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PERGUNTAS E RESPOSTAS - PARTE II 

SOBRE A RETIFICAÇÃO N°127 DE 08/10/2020) 

1) Do que se trata o Edital de Retificação n°127 de 08/10/2020, publicado na página da Seleção Interna
do Edital n° 115?

O Edital de Retificação n° 127, publicado 08/10/20, altera um item importante do Edital de Seleção Interna
n° 115 de 28/09/20 que é o Item 7 , referente aos Baremas da Seleção. Porém, o único Barema que sofre uma
pequena alteração é o da função APOIO FINANCEIRO, devido necessidade de ajuste na nomeclatura no
quesito “Portaria de apoio à gestão do campus” que foi substituída por “Portaria de apoio a atividades do
campus/reitoria”, sendo mantido no mesmo quesito a ser pontuado a “Experiência em atividades e/ou ações e
projetos extensionistas”.

2) E do que se trata este quesito do Barema “Portaria de apoio a atividades do campus/reitoria.”?
Refere-se à portaria de participação em Comissões, por exemplo. Atividades diversas realizadas no cotidiano
do campus/reitoria que precisem de apoio de servidores(as) para condução e realização das mesmas, e para
formalizar este apoio é emitida uma Portaria específica. Atenção, pois não contam portarias de lotação em
setores de atuação.

3) E o Anexo I (Formulário de Inscrição e Barema para avaliação da Comissão) que está disponível
para impressão na página da Seleção?
O Anexo I em pdf disponível para impressão na página concurso.ifbaiano.edu.br , está atualizado (08/10 às
9h35min) com  o  devido  ajuste  sinalizado  no  Edital  de Retificação  n°  127 publicado.  O  Formulário  de
Inscrição que consta na primeira página do Anexo I não sofreu nenhuma alteração.

4) E os (as) servidores (as) que já se inscreveram com o Barema antigo?
A Retificação do Barema constante no Edital  n° 115 de 28/09/20 não atrapalha em nada o processo de
Seleção Interna em andamento, pois até o momento da publicação da referida Retificação, na página da
Seleção (08/10 às 9h36min), nenhuma inscrição foi submetida para a função Apoio Financeiro e o único
Barema que sofreu alteração foi o desta função. Quem já se inscreveu para a função apoio administrativo
fique tranquilo(a) pois nada mudou neste Barema.

5) Eu irei me inscrever para a função apoio financeiro e imprimi, antes da atualização, o Anexo I para
preenchimento, e agora?
Não  tem  problema.  Tanto  o  Barema  anterior  à  Retificação  n°127,  quanto  o  Barema  atualizado  serão
considerados da mesma forma pela Comissão responsável pela avaliação, pois será pontuado e analisado
conforme nova nomeclatura retificada. O(A) candidato(a) interessado(a) na inscrição para a função apoio
financeiro deverá se preocupar apenas em enviar a Portaria comprovando a atividade neste quesito, caso
tenha. 

06) Qual contato para dúvidas sobre o Edital de Seleção Interna n°115/2020 ?
          novoscaminhos@  reitoria.  ifbaiano.edu.br  

OBS: Fiquem atentos(as)  sempre  à  página  da  Seleção  Interna  em concurso.ifbaiano.edu.br para
acompanhamento de publicações. De acordo com o Edital de Seleção Interna n° 115/20, no item  13.7 “É de
inteira  responsabilidade  do  candidato,  acompanhar  os  resultados  e  demais  publicações  referentes  a  este
Edital.”.

Documento elaborado pela Comissão Responsável em 08/10/20
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