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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 99, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no
uso das suas atribuições delegadas pelo Decreto de 13/03/2014, publicado no Diário Oficial da
União – D.O.U. de 14/03/2014, Seção 2, página 1, torna pública a Retificação do Edital N°066,
DE 18 DE SETEMBRO DE 2015, referente ao processo seletivo para ingresso de estudantes em
2016, nos seguintes itens:

Onde se lê:

9. DA ENTREVISTA

9.1. O candidato homologado deverá acompanhar no sítio do IF Baiano concursos.ifbaiano.edu.br
e/ou no campus, o local e a data da própria entrevista.
9.2.  A  lista  com  os  candidatos  habilitados  na  entrevista  será  divulgada  de  acordo  com  o
cronograma divulgado no anexo VI e no campus para o qual se inscreveu.
9.3.  Caso o número de candidatos habilitados na entrevista não ultrapasse o número de vagas
ofertadas pelo cursos, não haverá sorteio.
9.4. As competências avaliadas na entrevista estão descritas no Anexo IX.

Leia-se:

9. DA ENTREVISTA

9.1. O candidato homologado deverá acompanhar no sítio do IF Baiano concursos.ifbaiano.edu.br
e/ou no campus, o local e a data da própria entrevista.
9.2.  A lista  com  os  candidatos  habilitados  na  entrevista  será  divulgada  de  acordo  com  o
cronograma divulgado no anexo VI e no campus para o qual se inscreveu.
9.3.  Caso o número de candidatos habilitados na entrevista não ultrapasse o número de vagas
ofertadas pelo cursos, não haverá sorteio.
9.4. As competências avaliadas na entrevista estão descritas no Anexo IX.
9.5.  Serão considerados habilitados  na entrevista  os  candidatos  que obtiverem nota  igual  ou
superior a 6,0 (seis), conforme pontuação atribuída pelo Barema disposto no anexo IX.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital Nº 067/2015, de 18 de setembro de
2015.
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