MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS CAXIAS
Diretoria de Desenvolvimento Educacional - Campus Caxias - DDE-CAX

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR
SUBSTITUTO
DO
ENSINO
BÁSICO,
TÉCNICO
E
TECNOLÓGICO
COMUNICADO Nº 02

O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
(IFMA) CAMPUS CAXIAS, na condição de Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Simpliﬁcado destinado à contratação de professor substituto para o Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico da área de Química, torna público o presente comunicado
com orientações e informações sobre realização da prova didática.
1 – Conforme previsto no edital de abertura, a prova didática será realizada na cidade de
Caxias na sede do IFMA Campus Caxias, localizada na MA-349, KM 02, Gleba Buriti do
Paraíso, Zona Urbana.

2 – No turno matutino, a prova didática terá início às 08h do dia 16 de julho de 2021; no
turno vespertino, o início será às 14h do dia 16 de julho de 2021 - em ambos os turnos,
obedecendo à rigorosa ordem do cronograma de sorteio e de realização da prova didática.
Dessa, independente do horário previsto para a prova, o candidato deverá comparecer ao
local de realização da Prova Didática para assinar a lista de frequência até 07h30min, no
caso dos candidatos que realizarão a prova no turno matutino, e até 13h30min, no caso dos
candidatos que realizarão a prova no turno vespertino.

3 – No turno matutino, os portões fecharão às 07h30min; no turno vespertino, eles serão
fechados às 13h30min.

4 – O candidato deverá estar munido de Carteira de Identidade ou documento oﬁcial com
foto, para conferência e assinatura da lista de frequência.

5 – Serão tomadas medidas de proteção contra a Covi-19 para a realização da prova
didática, dentre outras, a saber: a) A disponibilidade e uso de álcool em gel; b) O uso
obrigatório da máscara por todos os membros e candidatos durante a permanência na
instituição, sendo dispensado somente no momento da aula expositiva; c) Medição da
temperatura ao adentrar o Campus Caxias; d) Distanciamento entre os candidatos e

membros da banca; e e) Outras medidas que minimizem os riscos de contágio da Covid-19,
a critério da comissão.

Caxias/MA, 14 de julho de 2021.

(assinado eletronicamente)
Raimundo Nonato Assunção de Sousa
Diretor de Desenvolvimento Educacional
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