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Edital nº 51/2021, de 01 de julho de 2021
retificado pelo Edital nº 53/2021, de 05 de julho de 2021
retificado pelo Edital nº 56/2021, de 08 de julho de 2021
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nomeado pelo Decreto Presidencial de
22/10/2018, publicada no DOU de 23/10/2018, torna público a composição da BANCA EXAMINADORA DA PROVA DE
DESEMPENHO do Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação de Professor Substituto, por tempo
determinado, para atender às necessidades de excepcional interesse público dos campi do IFPB, de acordo com o
Edital nº 49/2021, de 16 de junho de 2021, conforme disposto a seguir:

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO POR FORÇA MAIOR
O IFPB torna pública a substituição do Professor membro da banca de desempenho:
1. O professor Anrafel de Souza Barbosa, até então membro docente da banca do Código 1 - Letras: Língua Portuguesa –
Campus Cabedelo, de acordo com o edital de aberura 51/2021 publicado no dia 01/07/2021, retificado pelo edital
53/2021 de 05de julho de 2021. Sendo substituído pela Professora Clotildes Alvino Leite Guedes.
2. Justificativa da solcitação de substituição:
O professor Anrafel de Souza Barbosa, encaminhou requerimento administrativo, comunicando da impossibilidade de
participar da banca do código 4 – Segurança no Trabalho desse processo seletivo, pelo fato de que, ao analisar a lista com
os nomes, constantou que existe 01(um) dos candidatos que são da sua convivência, e com as quais mantém uma relação
de proximidade e afinidade pessola.
3. Sendo configurada como motivo de força maior diante de sua participação na banca da Prova de Desempenho, a COMPEC
procede a publicação deste, conforme a seguir.
4. Da relação final dos membros que comporão as bancas examinadoras do código 4 – Segurança no Trabalho (as retificações
constam em destaque de cor amarela).
* COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA
CÓDIGO(S)
Código - 1
Letras: Língua
Portuguesa

DOCENTE

DOCENTE

Clotildes Alvino Leite Guedes

José Carlos Gomes

PEDAGOGO/TAE
Francisca Sueli de Aquino

CAMPUS

Patos

* Todos os membros da banca pertencem ao quadro efetivo de servidores do IFPB.

5. O candidato que desejar interpor recurso(s) quanto a recomposição da banca examinadora referente ao código 4 –
Segurança no Trabalho, para o qual está inscrito deverá fazê-lo até às 23h59 do dia 09 de julho de 2021, por meio de
login e senha, exclusivamente no ambiente das inscrições através do endereço eletrônico https://concursos.ifpb.edu.br
6. As demais condições mantêm-se inalteradas em relação ao Edital 51/2021 de 01 de julho de 2021 e suas retificações.

João Pessoa/PB, 08 de julho de 2021.

Cícero Nicácio do Nascimento Lopes
Reitor do IFPB
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