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Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus São João dos Patos
SSOR SUBSTITUTO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFE
CRONOGRAMA DE ATMDADE
EDITAL Nº 30, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

ESSOR
ATA DO SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA DO TEMA PARA PROF
TUTO
SUBSTITUTO DAS ÁREAS/DISCIPLINAS: ALIMENTOS DO INSTI
S
PATO
FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS SÃO JOÃO DOS
um, às QL horas
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e
us São João
e ~ minutos, no auditório do Instituto Federal do Maranhão, Camp
al, composta por
dos Patos, reuniu-se a Comissão designada pela Direção-Ger
e
presidente,
Júnior,
Silva
da
Rereira
Francisco
. membro e secretário (o), sob os termos
. e$>1'dv4 ~
sso Seletivo
do edital nº 30, de 1O de dezembro de 2020, que trata do Proce
Substituto, da
Público Simplificado para Contratação de Professor
conforme
ponto
do
Área/Disciplina: Alimentos. A banca procedeu ao sorteio
ram
cronograma publicado. Dos candidatos inscritos comparece
o grupo .Ji._
candidatos para acompanharem o sorteio. O ponto sorteado para
}, o ponto sorteado para o grupo .J:L_ foi o
( .qi . ~
foi o de nº ¼
}, o ponto sorteado para o grupo _l_ foi o de nº
( d.ciA
de nº q,
nº
} e o ponto sorteado para o gru po~ foi o de
J ( J,lrl'.".).
) durante a sessão pública. Nada mais havendo a tratar, deu( J, '91'
constar eu,
S!} po'r encerrada a sess~ o, 9a qual para tudo
.llh n~ Secretário (a), lavrei a presente ata.
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São João dos Patos, 18 de Janeiro de 2021.

Francisco Pereira da Silv
Presidente

Membro e Secretári a)
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