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RETIFICAÇÃO Nº 01, DO EDITAL Nº 08, DE 16 DE JULHO DE 2018

A comissão responsável pelo Processo Seletivo Simplificado de Estágio de Nível Médio para
o  Campus  Serrinha,  instituída  pela  portaria  interna  nº  33,  de 24  de  maio  de  2017,  estabelece  a
retificação nº 01 do Edital nº 08, de 16 de julho de 2018, nos termos descritos abaixo mantendo
inalterado os demais itens do Edital.

4. PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Onde se lê, 

4.2 A inscrição deverá ser realizada a partir do dia 18/07/2018 através de envio de e-mail
para o endereço eletrônico  selecao@serrinha.ifbaiano.edu.br, contendo cópia de docu-
mento  oficial  com foto,  comprovante  de matrícula,  currículo  atualizado  com a devida
comprovação em formato PDF e ficha de inscrição devidamente preenchida em formato
PDF até as 23h59min do dia 25/07/2018.
4.3 As etapas da seleção dos estagiários serão realizadas conforme apresentado abaixo:

Etapas Descrição Datas 

PUBLICAÇÃO DO
EDITAL E PRAZO

PARA IMPUGNAÇÃO

Período para pedido de esclarecimentos
e solicitação de impugnação do certame.

16 a 17/07/2018

INSCRIÇÕES

Envio  de  currículo  devidamente
comprovado, comprovante de matrícula,
cópia de documento oficial  com foto e
ficha  de  inscrição  devidamente
preenchida.

18/07 a 25/07/18, até 
as 23h59min.

DIVULGAÇÃO
DAS

INSCRIÇÕES

Divulga  as  inscrições  aceitas  e
agendamento de entrevistas.

26/07/18, até as 12h

INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS

Envio  de  formulário  específico  via  e-
mail.

26/07/18  a  27/07/18,
até às 12h.

HOMOLOGAÇÃO
DAS

INSCRIÇÕES

Homologa  as  inscrições,  confirma  o
agendamento de entrevistas e divulga o
resultado dos recursos.

30/07/18, após as 12h.

ENTREVISTAS Realização de entrevista. 31/07  e  01/08/18,  em



horário a ser divulgado.

RESULTADO
Divulgação no site do resultado da en-
trevista.

03/08/18,  a  partir  das
12h.

INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS

Envio  de  formulário  específico  via  e-
mail.

03/08 a 04/08/2018, até
as 12h

RESULTADO FINAL Divulgação no site.
06/08/2018, a partir das
12h

Leia-se,

4.2 A inscrição deverá ser realizada a partir do dia 18/07/2018 através de envio de e-mail
para o endereço eletrônico  selecao@serrinha.ifbaiano.edu.br, contendo cópia de docu-
mento  oficial  com foto,  comprovante  de matrícula,  currículo  atualizado  com a devida
comprovação em formato PDF e ficha de inscrição devidamente preenchida em formato
PDF até as 23h59min do dia 02/08/2018.
4.3 As etapas da seleção dos estagiários serão realizadas conforme apresentado abaixo:

Etapas Descrição Datas 

PUBLICAÇÃO DO
EDITAL E PRAZO

PARA IMPUGNAÇÃO

Período para pedido de esclarecimentos
e solicitação de impugnação do certame.

16 a 17/07/2018

INSCRIÇÕES

Envio  de  currículo  devidamente
comprovado, comprovante de matrícula,
cópia de documento oficial  com foto e
ficha  de  inscrição  devidamente
preenchida.

18/07/18 a 02/08/18, 
até as 23h59min.

DIVULGAÇÃO
DAS

INSCRIÇÕES

Divulga  as  inscrições  aceitas  e
agendamento de entrevistas.

03/08/18, até as 12h

INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS

Envio  de  formulário  específico  via  e-
mail.

03/08/18  a  04/08/18,
até às 12h.

HOMOLOGAÇÃO
DAS

INSCRIÇÕES

Homologa  as  inscrições,  confirma  o
agendamento de entrevistas e divulga o
resultado dos recursos.

06/08/18, após as 12h.

ENTREVISTAS Realização de entrevista.
07/08  a  09/08/18,  em
horário a ser divulgado.

RESULTADO
Divulgação no site do resultado da en-
trevista.

10/08/18,  a  partir  das
12h.

INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS

Envio  de  formulário  específico  via  e-
mail.

10/08 a 11/08/2018, até
as 12h

RESULTADO FINAL Divulgação no site.
13/08/2018, a partir das
12h

(Original assinado)
Comissão do Processo Seletivo

Portaria nº 33, de 24 de maio de 2017.


