
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

EDITAL Nº 20/2020, de 28 de janeiro de 2020

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE
COORDENADORES(AS) INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA

PEDAGÓGICA E PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À
DOCÊNCIA (PIBID)

O  Reitor  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano  –  IF  Baiano,
Instituição criada pela Lei n°. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da
União – D.O.U. do dia subsequente, no uso de suas atribuições legais, por meio da Pró-Reitoria de
Ensino - PROEN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

1.  Prorrogar  até  o  dia  04  de  fevereiro  de  2020 o  prazo  para  inscrição  da  Seleção  de
Coordenadores(as)  Institucional  para  o  Programa  de  Residência  Pedagógica  e  Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).

2. Alterar o Cronograma de Atividades  constante no item 12 do Edital nº 14/2020, conforme
apresentado abaixo:

ATIVIDADE DATA

Publicação do Edital no site do IF Baiano 23/01/2020

Período para impugnação do Edital 23 e 24/01/2020

Inscrições  (os  arquivos  devem ser  enviados
em  formato  pdf  para  o  e-mail
dpde@ifbaiano.edu.br)

De 24/01/2020 até o dia 04/02/2020

Resultado da Classificação dos Candidatos 05/02/2020

Período  de  Recurso  (o  arquivo  deve  ser
enviado  em  formato  pdf  para  o  e-mail
dpde@ifbaiano.edu.br)

06/02/2020 a 07/02/2020

Resultado final Até dia 10/02/2020



Reunião  obrigatória  com  os  candidatos
selecionados  para:  a)  informar  sobre  as
atividades  e  prazos  a  serem  cumpridos;  b)
definir  princípios  e  metas  da  proposta
institucional; estabelecer cronograma de ação
para  a  elaboração  coletiva  da  proposta
institucional a ser submetida a Capes

12/02/2020

Cadastramento  da  proposta  no  SiCapes,
conforme  Editais  Capes  no 01/2020  e  no

02/2020
Até 20/02/2020 

3. Ficam inalteradas as demais disposições do Edital nº 14/2020.

Salvador – Bahia, 28 de janeiro de 2020

MARCELITO TRINDADE ALMEIDA
Reitor em Exercício
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