
 

 

 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
Campus Valença 

 

Edital Nº 01, DE 23 DE MAIO DE 2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 

 
 

RESULTADO DO RECURSO AO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE 

TÍTULOS – 08/06/2022 

 

RG DO IMPETRANTE RESULTADO/FUNDAMENTO 

***14523** Indeferido. Itens constantes no Edital Nº 01, DE 23 DE MAIO DE 2022, 

QUE NÃO FORAM CUMPRIDOS PELO CANDIDATO 
 
1.5. Qualquer pessoa interessada poderá impugnar o presente Edital, no todo ou 

em parte, no prazo de 02 (dois) dias, contados da sua publicação no DOU, 

devendo o pedido fundamentado ser enviado para o e-mail 

selecao.val@ifba.edu.br.  

1.6. As impugnações julgadas procedentes serão retificadas no Edital e 

publicadas no endereço eletrônico https://portal.ifba.edu.br/valenca, antes do 

início das inscrições, e as julgadas improcedentes serão respondidas ao e-mail 

do impugnante, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do término do 

prazo mencionado no item 1.5. 

4.3.1. Os documentos comprobatórios para a Prova de Títulos, conforme o 

Barema do ANEXO II deste Edital, devem ser enviados em formato PDF (em 

arquivo único na resolução mínima de 300dpi) e através do endereço eletrônico 

do processo seletivo (itens 1.2. e 1.3.), no prazo estabelecido pelo ANEXO V 

deste Edital; 

4.3.5. Os documentos comprobatórios para a Prova de Títulos deverão ser 

enviados, impreterivelmente, até a data indicada no ANEXO V deste Edital;  

4.3.6. Os documentos comprobatórios para a Prova de Títulos deverão estar 

devidamente numerados na sequência número da página/total de páginas 

(exemplo: 01/10, 02/10, 03/10..., 10/10) e organizados seguindo, 

rigorosamente, a ordem prevista no Barema, sendo indispensável constar uma 

capa com a identificação do/a candidato/a e os dados da vaga para a qual 

concorre, tais como: a área de conhecimento e o regime de trabalho;  

4.3.7. Não serão aceitos os documentos comprobatórios para a Prova de Títulos 

apresentados em desacordo com o estabelecido nos subitens 4.3.1. a 4.3.6.; 
 


