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Nota informativa 01 /2022 referente ao Edital 154/2022 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, NA MODALIDADE DE FORMAÇÃO INICIAL E/OU CONTINUADA CAMPUS 

GUANAMBI 

 

Vagas remanescentes para o Curso de Agricultor 

Orgânico 

 

Considerando que o edital tem a previsão que “Havendo a procura pelo curso, 
disponibilidade de vagas e nenhum candidato classificado em lista de espera, novas 
matrículas poderão ser efetivadas, até o primeiro dia de aula, desde que o candidato 
atenda aos pré-requisitos constantes no item 2.1 deste Edital.”  
 
Considerando que houve vagas remanescentes para o Curso de Agricultor Orgânico, 

CONVOCAMOS os interessados a comparecerem no IF Baiano - Campus Guanambi nos 

dias  05 e 06 de setembro de 2022. 

 

 

Loca: Sala do PROSEL 

 

Horário: 8h às 11h 

               14h às 17h 

 

 

                                        Atenção para os documentos que devem ser apresentados: 

 

a) Ficha de matrícula preenchida e assinada (anexo IV e também 
disponível https://ifbaiano.edu.br/portal/concursos/ ) 

b) documento oficial de identificação com foto; 
c) cadastro de Pessoa Física – CPF; 
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d) comprovante de escolaridade (histórico ou declaração da escola), caso seja solicitado, 
conforme pré-requisito estabelecido no subitem 2.1; Ou autodeclaração de ter no 
mínimo ensino fundamental incompleto  
e) Documentos oficial com foto do responsável (quando o candidato for menor de 18 
anos). 
 
Documentos oficiais de identificação: 
 
a. Carteiras expedidas pela Secretaria de Segurança Pública, pelos Comandos Militares, 
pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar; 
b. Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional (Ordens, 
Conselhos, etc); 
c. Passaportes, carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura, Registro 
Nacional de Estrangeiros - RNE, com foto, Carteira Nacional de Habilitação (modelo com 
foto) e Carteira de Trabalho, com foto. 
 

A inscrição e matrícula do candidato menor que 18 (dezoito) anos deverá ser realizada 

por representante legal mediante comprovação. 

 

* As inscrições acontecerão por ordem de chegada e caso o número de candidatos 

ultrapasse o número de vagas remanescentes haverá lista de espera, conforme edital. 

 

Guanambi, 01 de setembro de 2022. 

 

 

Comissão do Processo de Seleção 

*Original assinado* 


