Edital de Re ﬁcação nº 02, de 13 de outubro de 2021 do Edital n° 127, de
22 de setembro de 2021

O PRÓ-REITOR EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO ,
nomeado pela/o Decreto/Portaria nº 1210, de 08 de maio de 2018, publicado(a) no DOU de 09/05/2018, e de
acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, torna
pública a re ﬁcação do Edital n° 127, de 22 de setembro de 2021, referente ao Processo Sele vo APOIO À
PUBLICAÇÃO DE LIVROS ELETRÔNICOS (e-books)
ONDE SE LÊ:
2.9.1 O Organizador Líder deverá informar, no formulário de inscrição, ANEXO I, o nome de pelo menos 2
estudantes regularmente matriculados no ano civil em curso para lograr a pontuação no ítem A -5 da tabela de
pontuação deste edital.
9.6 O prazo máximo para acionar a lista de classiﬁcados será até o dia 30 de outubro de 2020, por razões de
operacionalização técnica e ﬁnanceira.
LEIA-SE:
2.9.1 O Organizador Líder deverá informar, no formulário de inscrição, ANEXO I, o nome de pelo menos 2
estudantes regularmente matriculados no IF Baiano no ano civil em curso para lograr a pontuação no ítem A -5 da
tabela de pontuação deste edital.
9.6 O prazo máximo para acionar a lista de classiﬁcados será de acordo com as datas limite de empenho
es puladas pela administração do IF Baiano, dentro dos termos da legislação em vigor.

As demais disposições do Edital n° 127, de 22 de setembro de 2021, seguem inalteradas.
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