
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC

Escola Técnica Aberta do Brasil / Rede e-Tec Brasil

CHAMADA DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os candidatos contemplados para comparecerem aos respectivos  campus/polo, a fim

de realizarem a entrega de documentos para matrícula no Curso de Espanhol ou Inglês do e-Tec

Idiomas do IF Baiano, no período de 24 e 25 de novembro de 2014.

A matrícula será, exclusivamente, presencial no campus/polo em que se inscreveu. 

Caso o estudante não possa comparecer ao campus/polo para realizar a matrícula, esta poderá ser

feita por representante instrumentalizado com procuração simples de próprio punho do estudante

especifica para fins de matrícula no Curso de Espanhol ou Inglês do e-Tec Idiomas.

Os documentos a serem entregues, conforme item 3.13. do Edital são:

1. para os estudantes do IF Baiano, documento oficial com foto (RG, CNH etc), CPF,

comprovante de matrícula e frequência, e quando couber, Declaração de que está

sendo contemplado pelo PAISE;

2. para os  servidores do IF Baiano, comprovante de vínculo atual  (contracheque),

CPF e documento oficial com foto;

3. para os estudantes de instituições estaduais de ensino, documento oficial com foto

(RG,  CNH etc),  CPF,  comprovante  de  matrícula  e  frequência  e  comprovante  de

residência;

4. para  funcionários terceirizados do IF Baiano, documento oficial com foto (RG,

CNH  etc),  CPF,  documento  que  comprove  vínculo  atual  com  o  IF  Baiano

(declaração expedida pelo Órgão de Recursos Humanos da empresa).



Os estudantes contemplados que não apresentarem os documentos solicitados para a categoria em

que  concorreu  não serão  matriculado.  As  vagas  não  preenchidas  serão  disponibilizadas  aos

candidatos  ocupantes  das  vagas  de  cadastro  de  reserva  em  lista  a  ser  divulgada  em  ocasião

oportuna.

Os documentos deverão ser entregues no respectivo  campus/polo na Secretaria de Registros

Acadêmicos (SRA).

CAMPUS/POLO ENDEREÇO

Bom Jesus da Lapa BR 349, Km 14 - Zona Rural, Bom Jesus da Lapa – Bahia.

Catu Rua Barão de Camaçari, 118, Centro, Catu - Bahia 

Guanambi Zona Rural - Distrito de Ceraíma, Bahia 

Governador Mangabeira Rua Waldemar Mascarenhas, S/N, Portão (Estrada Velha da Chesf) .

Santa Inês BR 420 (Rodovia Santa Inês – Ubaíra), Zona Rural, Bahia 

Uruçuca Rua Dr. João Nascimento - S/N - Centro, Uruçuca-Bahia 

Reitoria Rua do Rouxinol, nº 115 – Bairro: Imbuí | Salvador-BA 

Senhor do Bonfim Estrada da Igara, s/n - Zona Rural, Senhor do Bonfim - Bahia 

Itapetinga Km 02 - Clerolândia, Itapetinga-Bahia 

Teixeira de Freitas Rodovia BR 101, Km 882, S/N.

Valença Rua Glicério Tavares, S/N, Bate Quente, Valença-BA.

Comissão do Processo Seletivo


