
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – REITORIA 

Rua do Rouxinol, 115 – CEP 41720-052 – Salvador/BA 

 

Edital de Retificação nº 03, de 03 de fevereiro de 2021. 

 

O  REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no 

uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do Edital nº 149, de 16 de dezembro de 2020, 

referente à Chamada Interna para cadastro de Professores Formadores para atuar nas disciplinas do 

Módulo III, dos Cursos Técnicos de Multimeios Didáticos e Secretaria Escolar, na Educação a Distância 

do Instituto Federal Baiano. 

 

1. O item 3.3. passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

ONDE SE LÊ 

3.3 O interessado deverá acessar o link no site do IF Baiano, a partir da data de publicação desta Chamada 

até 23h59min do dia 08/02/2021, considerando-se o horário de Salvador-BA para preenchimento das 

informações que integram este Edital.  

 

LEIA-SE: 

3.3 O interessado deverá acessar o link no site do IF Baiano, a partir da data de publicação desta Chamada 

até 23h59min do dia 01/03/2021, considerando-se o horário de Salvador-BA para preenchimento das 

informações que integram este Edital. 

 

2. O cronograma das etapas passa a vigorar conforme segue: 

 

ONDE SE LÊ 

ETAPA PERÍODO 

Divulgação do Edital de Chamada Interna 17 de dezembro 



 

 

 

Prazo para interposição de impugnação ao Edital de 

Chamada Interna 

18 de dezembro 

Período de inscrições 19 de dezembro a 08 de fevereiro 

Divulgação da lista preliminar de inscrições 

homologadas 

11 de fevereiro 

Período de Interposição para recurso acerca da lista de 

inscrições homologadas 

12 de fevereiro 

Divulgação da lista final de inscrições homologadas 16 de fevereiro 

Divulgação de Resultado Preliminar 22 de fevereiro 

Prazo para interposição de recurso à  divulgação de 

Resultado Preliminar 

23 de fevereiro 

Prazo para julgamento de recurso à divulgação de 

Resultado Preliminar  

25 de fevereiro 

Resultado Final 26 de fevereiro 

Início da convocação dos Professores Formadores 

selecionados 

01 de março 

 

LEIA-SE: 

ETAPA PERÍODO 

Divulgação do Edital de Chamada Interna 17 de dezembro 

Prazo para interposição de impugnação ao Edital de 

Chamada Interna 

18 de dezembro 

Período de inscrições 19 de dezembro a 18 de fevereiro 

Divulgação da lista preliminar de inscrições 

homologadas 

22 de fevereiro 

Período de Interposição para recurso acerca da lista de 

inscrições homologadas 

23 de fevereiro 

Divulgação da lista final de inscrições homologadas 25 de fevereiro 

Divulgação de Resultado Preliminar 25 de fevereiro 

Prazo para interposição de recurso à  divulgação de 

Resultado Preliminar 

26 de fevereiro 

Prazo para julgamento de recurso à divulgação de 

Resultado Preliminar  

02 de março 

Resultado Final 04 de março 

Início da convocação dos Professores Formadores 

selecionados 

05 de março 

 

 

3. As demais disposições do Edital nº 149, de 16 de dezembro de 2020, seguem inalteradas. 


