Ministério da Educação
Secretaria da Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Pró-Reitoria de Ensino

Edital de Matrícula Nº. 19 de 24 de janeiro de 2020
A Comissão Central de Processo Sele vo, designada pela Portaria IFBaiano nº 478, de 15 de
março de 2019, chama os candidatos (as) suplentes do Processo Sele vo para Ingresso de
Estudantes em 2020 na modalidade Subsequente, instruído pelo Edital nº 109, de 26 de agosto
de 2019 e suas re ﬁcações, para a reunião de matrícula.
1.

DA CHAMADA

1.1.

São Chamados para a reunião de matrícula nos cursos Técnicos Subsequente ao Ensino
Médio todos os candidatos suplentes do Edital nº 109/2019.

1.2.

Estão convidados para a reunião de matrícula aqueles candidatos que foram convocados
através dos Editais nº 02 de 06 de janeiro de 2020 e nº 12 de 17 de janeiro de 2020 de
primeira e segunda chamada que não efe varam a matrícula no período regular.

1.3.

Estão convidados para reunião de matrícula os candidatos aos cursos Subsequentes do
campus Catu, com matrícula prevista para o segundo semestre.

2.

DA REUNIÃO DE MATRÍCULA

2.1.

A reunião de matrícula será realizada presencialmente, no período e horários deﬁnidos
no ANEXO I, no campus para qual o candidato se inscreveu em local indicado pela
comissão do Prosel.

2.2.

Poderão par cipar da reunião de matrícula o candidato que a ngiu a maioridade ou seu
responsável legal (quando menor) ou por procurador legalmente cons tuído.

2.3.

Na reunião, o candidato poderá ser representado por terceiro, desde que o mesmo
esteja portando procuração simples acompanhada do documento original de
iden ﬁcação do(a) procurador(a) e original ou cópia auten cada do documento de
iden ﬁcação do(a) candidato(a). Essa procuração poderá ser par cular.

2.3.1. Se a matrícula não for efe vada no período deﬁnido no Anexo I, o(a) candidato(a)
perderá o direito à vaga, não podendo realizar matrícula referente ao Edital nº 109, de
26 de agosto de 2019 após este período.
2.4.

Sugere-se que os candidatos cheguem ao campus com 30 minutos de antecedência ao
horário previsto para reunião, pois não será permi da a entrada de representante de
candidatos após o seu início.

2.5.

Apenas um representante por candidato, deﬁnido em 2.2 e 2.3, poderá par cipar da
reunião.
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2.6.

Após o início da reunião não será permi da a entrega de documentos complementares
aos par cipantes da reunião.

2.6.1. É assegurado a idosos e pessoas com deﬁciência a presença de um acompanhante na
reunião.
2.7.

Durante a reunião, o representante do candidato deverá permanecer no local indicado
pela Comissão, ﬁcando em silêncio e manifestando-se apenas por ocasião de chamada.

2.8.

Se no momento da chamada o representante do candidato não se manifestar, o
candidato perderá o direito à vaga, sendo imediatamente chamado o próximo colocado;

2.9.

Par cipantes que perturbem a ordem da reunião, ou que mantenham conversa,
poderão ser convidados a se re rar do local.

2.10. A par cipação do candidato na reunião não lhe assegura a ocupação da vaga, mas
apenas gera uma expecta va de direito, estando sua matrícula condicionada à
disponibilidade da vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais regulamentares
do IF Baiano.
2.11. O candidato deverá apresentar na reunião toda a documentação necessária conforme
Edital de Reunião sob pena de não poder ocupar a vaga e ser chamado candidato
presente com classiﬁcação imediatamente posterior.
2.12. O aluno poderá cursar simultaneamente até dois cursos diferentes da Educação
Proﬁssional Técnica de Nível Médio na forma ar culada Subsequente ao Ensino Médio
desde que exista compa bilidade de horário.
3.

DA ORDEM DE LEITURA E DA MIGRAÇÃO DE VAGAS DENTRO DAS MODALIDADES

3.1.

A convocação dos candidatos da lista de espera observará a ordem decrescente de
classiﬁcação, a modalidade de concorrência e a prioridade de opção.

3.2.

O servidor irá nomear os candidatos para ocuparem as vagas, na ordem deﬁnida nos
incisos I a VI.

I-

RV7;

II -

RV5;

III -

RV3;

IV -

RV1;

V-

Candidatos em ampla concorrência;

VI -

Candidatos em segunda opção.

3.3.

Na ausência de candidato que sa sfaça os requisitos para determinada reserva de vagas,
as mesmas serão transferidas conforme:

I-

Caso sobrar vagas em RV7 as vagas serão preenchidas pelos candidatos em RV5 e viceversa. Se ainda sobrarem vagas, elas devem ir para RV3.

II -

Se sobrar vagas em RV3 as vagas serão preenchidas pelos candidatos em RV1 e viceversa. Se ainda sobrarem vagas, elas devem ir para Ampla concorrência.

III -

Caso ainda existam vagas, elas vão para a chamada livre.

4.

DA CHAMADA LIVRE
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4.1.

Na existência de vaga e na ausência de candidato para o curso apto a preencher a vaga,
será realizada a Chamada Livre de Manifestação de Interesse, onde qualquer
representante de candidato do Edital n º 109/2019, presente na reunião, poderá
manifestar interesse na vaga.

4.2.

Caso a quan dade de manifestantes seja maior que o número de vagas, o desempate se
dará pela maior nota ob da no processo sele vo, seguida de maior nota em Ciências da
Natureza, seguida de maior idade.

5.

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONFIRMAÇÃO DA MODALIDADE DE VAGA DE
APROVAÇÃO E MATRÍCULA

5.1.

Na ausência da apresentação do documento de iden ﬁcação, CPF, Cer dão de
Nascimento ou Casamento e Cer ﬁcado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino
Médio a matrícula será realizada com a apresentação do protocolo de solicitação junto
ao órgão expedidor ou declaração de concluinte, ﬁcando a matrícula condicionada à
apresentação do documento no prazo de até 60 (sessenta) dias.

5.2.

Na ausência da apresentação do Grupo sanguíneo, Cartão de Vacinação e Cartão do
SUS e Fotos a matrícula será realizada ﬁcando o candidato responsável pela entrega da
documentação no prazo de até 60 dias.

5.3.

Candidatos aprovados com renda familiar inferior a 1,5 salários mínimo por pessoa,
deverão preencher o Anexo V, listando o nome dos membros da família e preenchendo
as informações solicitadas ou poderão, alterna vamente, apresentar comprovante de
Cadastro no CadÚnico, através de seu Número de Iden ﬁcação Social.

5.4.

Os desempregados e trabalhadores autônomos ou que desenvolvem a vidades rurais
poderão, alterna vamente, preencher o Anexo II.

5.5.

Os (as) candidatos (as) convocados (as) nesse edital e/ou responsáveis devem
comparecer, no período informado, no Campus do IF Baiano, munidos (as) de original e
cópia dos seguintes documentos:

5.6.

Documentação para os candidatos da ampla concorrência (A0):

a)

Documento de Iden ﬁcação: Considera-se para ﬁns de comprovação como documento
de iden ﬁcação: Registro Geral de Iden ﬁcação Civil (Carteira de iden dade, RG)
emi do pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira de Iden dade Proﬁssional
emi da pelo Conselho de Classe Proﬁssional;

b)

CPF;

c)

Cer dão de Nascimento ou casamento;

d)

Cer ﬁcado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio. Quando oriundo de países
estrangeiros, este documento deverá estar revalidado e devidamente acompanhado da
respec va tradução juramentada.

e)

Grupo sanguíneo do sistema ABO e fator RH;

f)

cartão de vacinação constando vacina contra tétano nos úl mos dez anos, devidamente
assinada pelo agente de saúde;

g)

Cartão do SUS;
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h)

Comprovante de residência do ano corrente ou declaração de domicílio;

i)

Cer ﬁcado de Quitação do Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino a par r
dos 18 anos);

j)

Quitação da Jus ça Eleitoral para candidatos maiores de 18 anos (disponível em
h p://www.tre-ba.jus.br/eleitor/cer does/cer dao-dequitacao- eleitoral);

k)

RG e CPF do responsável (se o candidato for menor de 18 anos)

l)

02 fotos 3×4 (iguais e recentes);

m)

Ques onário socioeconômico disponibilizado no ato da matrícula.

5.7.

Documentação para candidatos com deﬁciência (A1):

a)

os mesmos documentos solicitados aos candidatos da ampla concorrência;

b)

Anexo III preenchido e Laudo Médico original atestando o po, o grau ou o nível de
deﬁciência, com expressa referência ao código correspondente da Classiﬁcação
Internacional de Doenças (CID-10).

5.8.

Documentação para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com
renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham
cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (RV1):

a)

os mesmos documentos solicitados aos candidatos da ampla concorrência;

b)

Histórico Escolar, ou Cer ﬁcado de Conclusão, ou Declaração de conclusão de todo o
Ensino Fundamental em escola pública;

c)

Entrega do formulário de autodeclaração étnico-racial disponibilizado no ANEXO IV.

d)

Para os membros da família que são trabalhadores assalariados: contracheques dos três
úl mos meses ou extratos bancários dos úl mos três meses.

e)

Para os membros da família que são trabalhadores que desenvolvem a vidade rural:
quaisquer declarações tributárias referentes às Pessoas Jurídicas vinculadas ao
candidato ou a membros da família ou extratos bancários dos úl mos três meses ou
Declaração de Isenção do Imposto Territorial Rural (ITR).

f)

Para os membros da família que são aposentados e pensionistas: extrato mais recente
do pagamento de bene cio ou extratos bancários dos úl mos três meses.

g)

Para os membros da família que são autônomos e proﬁssionais liberais: quaisquer
declarações tributárias referentes a Pessoas Jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros da família ou extratos bancários dos úl mos três meses.

h)

Para a comprovação de renda familiar bruta per capita referentes a rendimentos,
aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis: extratos bancários dos úl mos três
meses e contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório,
acompanhado dos três úl mos comprovantes de recebimentos.

5.9.

Documentação para candidatos com deﬁciência, autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e
que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (RV2):

a)

os mesmos documentos solicitados aos candidatos da ampla concorrência;
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b)

Histórico Escolar, ou Cer ﬁcado de Conclusão, ou Declaração de conclusão de todo o
Ensino Fundamental em escola pública;

c)

Entrega do formulário de autodeclaração étnico-racial disponibilizado no ANEXO IV.

d)

Para os membros da família que são trabalhadores assalariados: contracheques dos três
úl mos meses ou extratos bancários dos úl mos três meses.

e)

Para os membros da família que são trabalhadores que desenvolvem a vidade rural:
quaisquer declarações tributárias referentes às Pessoas Jurídicas vinculadas ao
candidato ou a membros da família ou extratos bancários dos úl mos três meses ou
Declaração de Isenção do Imposto Territorial Rural (ITR).

f)

Para os membros da família que são aposentados e pensionistas: extrato mais recente
do pagamento de bene cio ou extratos bancários dos úl mos três meses.

g)

Para os membros da família que são autônomos e proﬁssionais liberais: quaisquer
declarações tributárias referentes a Pessoas Jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros da família ou extratos bancários dos úl mos três meses.

h)

Para a comprovação de renda familiar bruta per capita, referentes a rendimentos,
aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis: extratos bancários dos úl mos três
meses e contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório,
acompanhado dos três úl mos comprovantes de recebimentos.

i)

Anexo III preenchido e Laudo Médico original atestando o po, o grau ou o nível de
deﬁciência, com expressa referência ao código correspondente da Classiﬁcação
Internacional de Doenças (CID-10).

5.10. Documentação para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em
escolas públicas (RV3):
a)

os mesmos documentos solicitados aos candidatos da ampla concorrência;

b)

Histórico Escolar, ou Cer ﬁcado de Conclusão, ou Declaração de conclusão de todo o
Ensino Fundamental em escola pública;

c)

Para os trabalhadores assalariados: contracheques dos três úl mos meses ou extratos
bancários dos úl mos três meses.

d)

Para os membros da família que são trabalhadores que desenvolvem a vidade rural:
quaisquer declarações tributárias referentes às Pessoas Jurídicas vinculadas ao
candidato ou a membros da família ou extratos bancários dos úl mos três meses ou
Declaração de Isenção do Imposto Territorial Rural (ITR).

e)

Para os membros da família que são aposentados e pensionistas: extrato mais recente
do pagamento de bene cio ou extratos bancários dos úl mos três meses.

f)

Para os membros da família que são autônomos e proﬁssionais liberais: quaisquer
declarações tributárias referentes a Pessoas Jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros da família ou extratos bancários dos úl mos três meses.

g)

Para rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis: extratos
bancários dos úl mos três meses e contrato de locação ou arrendamento devidamente
registrado em cartório, acompanhado dos três úl mos comprovantes de recebimentos.
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5.11. Documentação para candidatos com deﬁciência, renda familiar bruta per capita igual
ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino
fundamental em escolas públicas (RV4):
a)

os mesmos documentos solicitados aos candidatos da ampla concorrência;

b)

Histórico Escolar, ou Cer ﬁcado de Conclusão, ou Declaração de conclusão de todo o
Ensino Fundamental em escola pública;

c)

Para os membros da família que são trabalhadores assalariados: contracheques dos três
úl mos meses ou extratos bancários dos úl mos três meses.

d)

Para os trabalhadores que desenvolvem a vidade rural: quaisquer declarações
tributárias referentes às Pessoas Jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da
família ou extratos bancários dos úl mos três meses ou Declaração de Isenção do
Imposto Territorial Rural (ITR).

e)

Para aposentados e pensionistas: extrato mais recente do pagamento de bene cio ou
extratos bancários dos úl mos três meses.

f)

Para os autônomos e proﬁssionais liberais: quaisquer declarações tributárias referentes
a Pessoas Jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família ou extratos
bancários dos úl mos três meses.

g)

Para rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis: extratos
bancários dos úl mos três meses e contrato de locação ou arrendamento devidamente
registrado em cartório, acompanhado dos três úl mos comprovantes de recebimentos.

h)

Para os membros da família que estão empregados: cópia da carteira de trabalho, ou
cópia dos três úl mos contracheques.

i)

Anexo III preenchido e Laudo Médico original atestando o po, o grau ou o nível de
deﬁciência, com expressa referência ao código correspondente da Classiﬁcação
Internacional de Doenças (CID-10).

5.12. Documentação para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que,
independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino fundamental
em escolas públicas (RV5):
a)

os mesmos documentos solicitados aos candidatos da ampla concorrência;

b)

Histórico Escolar, ou Cer ﬁcado de Conclusão, ou Declaração de conclusão de todo o
Ensino Fundamental em escola pública;

c)

Entrega do formulário de autodeclaração étnico-racial disponibilizado no ANEXO IV.

5.13. Documentação para candidatos com deﬁciência, autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas que, independentemente da renda e tenham cursado integralmente o
ensino fundamental em escolas públicas (RV6):
a)

os mesmos documentos solicitados aos candidatos da ampla concorrência;

b)

Histórico Escolar, ou Cer ﬁcado de Conclusão, ou Declaração de conclusão de todo o
Ensino Fundamental em escola pública;

c)

Entrega do formulário de autodeclaração étnico-racial disponibilizado no ANEXO IV.
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d)

Anexo III preenchido e Laudo Médico original atestando o po, o grau ou o nível de
deﬁciência, com expressa referência ao código correspondente da Classiﬁcação
Internacional de Doenças (CID-10).

5.14. Documentação para candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado
integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (RV7):
a)

os mesmos documentos solicitados aos candidatos da ampla concorrência;

b)

Histórico Escolar, ou Cer ﬁcado de Conclusão, ou Declaração de conclusão de todo o
Ensino Fundamental em escola pública.

5.15. Documentação para candidatos com deﬁciência que, independentemente da renda,
tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (RV8):
a)

os mesmos documentos solicitados aos candidatos da ampla concorrência;

b)

Histórico Escolar, ou Cer ﬁcado de Conclusão, ou Declaração de conclusão de todo o
Ensino Fundamental em escola pública.

c)

Anexo III preenchido e Laudo Médico original atestando o po, o grau ou o nível de
deﬁciência, com expressa referência ao código correspondente da Classiﬁcação
Internacional de Doenças (CID-10).

6.

DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1.

Compete exclusivamente ao candidato cer ﬁcar-se de que cumpre os requisitos
estabelecidos pela ins tuição para concorrer às vagas reservadas em decorrência do
disposto na Lei nº. 12.711/2012 e às vagas des nadas às polí cas de ações aﬁrma vas,
sob pena de, caso selecionado, perder o direito à vaga.

6.2.

É da responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos
estabelecidos neste Edital, bem como a apresentação dos documentos exigidos para a
matrícula.

6.3.

Efe vada a matrícula, o (a) estudante ﬁca subordinado (a) à legislação vigente e às
normas internas da Ins tuição, vedando-se a invocação de desconhecimento a seu
favor;

6.4.

A aprovação no Processo Sele vo não implicará em acesso direto aos programas de
assistência estudan l, que requeira repasse ﬁnanceiro;

6.5.

A qualquer época, será eliminado (a), mesmo depois de matriculado (a), o (a) candidato/
estudante classiﬁcado (a) que usar documentos ou informações falsas, ou quaisquer
outros meios ilícitos;

6.6.

Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo Núcleo de Ingressos através do email ingressos@i aiano.edu.br

Comissão Central de Processo Sele vo
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Ministério da Educação
Secretaria da Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Pró-Reitoria de Ensino
ANEXO I

Campus
Alagoinhas
Bom Jesus da
Lapa
Catu

Governador
Mangabeira

Guanambi

Itaberaba

Itape nga

Curso
Agroindústria
Agroindústria
Agricultura
Informá ca
Agrimensura
Agropecuária
Petróleo e Gás
Agropecuária
Agropecuária
Alimentos
Alimentos
Manut. e Sup. Informá ca
Manut. e Sup. Informá ca
Agricultura
Zootecnia
Agropecuária
Agropecuária
Meio Ambiente
Meio Ambiente
Agropecuária
Alimentos

Período

Turno

2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1
2020.2
2020.1
2020.2
2020.1
2020.1

Mat
Vesp
Vesp
Mat
Diurno
Diurno
Diurno
Mat
Vesp
Mat
Vesp
Mat
Not
Diurno
Vesp
Vesp
Mat
Mat
Vesp
Mat
Not

Dia e Hora
30/01 9:00
31/01 9:00

30/01 9:00

30/01 9:00

30/01 9:00

31/01 9:00

30/01 9:00

Vagas
15
21
7
9
14
19
7
23
33
26
32
23
35
19
11
22
37
32
36
16
27

A0
15
8
6
3

-

9
7

RV1 RV3 RV5 RV7
3
4
6
1
2
3
1
Manifestação
Manifestação
3
2
2
Manifestação
Manifestação
Manifestação
Manifestação
Manifestação
Manifestação
6
2
2
2
2
Manifestação
Manifestação
Manifestação
Manifestação
Manifestação
Manifestação

Santa Inês
Senhor do
Bonﬁm
Serrinha

Teixeira de
Freitas

Uruçuca

Valença

Xique- Xique

Manut. e Sup. Informá ca
Informá ca
Informá ca
Alimentos
Alimentos
Informá ca
Agropecuária
Administração
Agropecuária
Florestas
Hospedagem
Hospedagem
Agrimensura
Agropecuária
Agropecuária
Alimentos
Agropecuária
Agropecuária
Meio Ambiente
Meio Ambiente
Meio Ambiente
Meio Ambiente
Agropecuária
Meio Ambiente

2020.1

Not

2020.1
Mat
2020.2
Vesp
2020.1 Matu no
2020.1
Vesp.
2020.1
2020.1
2020.1
2020.1

Mat
Diurno
Not
Vesp

2020.1
2020.1
2020.2

Mat
Not
Not

2020.1
2020.1
2020.2
2020.1

Diurno
Diurno
Diurno
Diurno

2020.1
2020.2
2020.1

Mat
Mat
Not

2020.1
2020.2
2020.2
2020.1
2020.1

Vesp
Not
Vesp
Mat
Vesp

30/01 9:00

30/01 9:00
29/01 9:00

28/01 9:00

31/01 9:00

31/01 9:00

31/01 9:00

27

Manifestação

28
30
7
15

2
3

Manifestação
Manifestação
3
8
4

2
-

-

1

1

-

3

Manifestação
1
4
Manifestação

-

2
18
8
19

-

28
22
29

Manifestação
Manifestação
Manifestação

21
15
38
16

Manifestação
Manifestação
Manifestação
Manifestação

22
26
19

Manifestação
Manifestação
Manifestação

14
22
24
27
33

Manifestação
Manifestação
Manifestação
Manifestação
Manifestação

DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĞdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĂŝĂŶŽ
WƌſͲZĞŝƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ
ĚŝƚĂůŶǑϭϵ͕ĚĞϮϰĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ
EyK//
hdK>ZKZE

ĞĐůĂƌŽ͕ƐŽďĂƐƉĞŶĂƐĚĂůĞŝ;Ăƌƚ͘ϮϵϵĚŽſĚŝŐŽWĞŶĂůͿ͕ƋƵĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶĞƐƚĞĨŽƌŵƵůĄƌŝŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵăǀĞƌĚĂĚĞĞ͕ƋƵĞĞƵ͕ ŝŶƐĐƌŝƚŽ;ĂͿ
ŶŽW&ŶǑ ͕ĞZ'E͘Ǒ  ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶĂƌƵĂ
ͺ  ͕ŶǑ ͕ďĂŝƌƌŽͺ ͕
ŝĚĂĚĞ͕ƉƌĞƐƚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĐŽŵŽ͕ŶŽĞŶĚĞƌĞĕŽ
ůŽĐĂůŝǌĂĚŽŶĂƌƵĂ͕Ŷ͘Ǒ͕
ƌĞĐĞďĞŶĚŽŶŽƐƷůƚŝŵŽƐƚƌġƐŵĞƐĞƐŽǀĂůŽƌŵĠĚŝŽŵĞŶƐĂůĚĞZΨ͘ƉĂƌĂƋƵĞƐƵƌƚĂĞĨĞŝƚŽƐ
ůĞŐĂŝƐĞƉŽƌƐĞƌǀĞƌĚĂĚĞ͕ĨŝƌŵŽŽƉƌĞƐĞŶƚĞ͘




ĚĞϮϬϮϬ
ͺ͕ĚĞ

ͺ
ƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽ;ĂͿĞĐůĂƌĂŶƚĞ

ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĕĆŽǀŝŶĐƵůĂͲƐĞĂŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĞdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĂŝĂŶŽ
WƌſͲZĞŝƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ
ĚŝƚĂůŶǑϭϵ͕ĚĞϮϰĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ
EyK///
>ZKWZW^^KKD&//E/
Ƶ͕ ƉŽƌƚĂĚŽƌĚŽZ'
ŶǑĞŝŶƐĐƌŝƚŽ;ĂͿŶŽW&ƐŽďŽŶǑ͕ĚĞĐůĂƌŽĂŽ/&ĂŝĂŶŽ
ƋƵĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ/ͲϭϬƐŽďŶΣ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŶŽ>ĂƵĚŽDĠĚŝĐŽĞŵĂŶĞǆŽ͕ĞǆƉĞĚŝĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚŽĚŝƚĂůƉŽƐƐƵŽĂ;ƐͿƐĞŐƵŝŶƚĞ;ƐͿĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ;ƐͿ͗
;  Ϳ ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĨşƐŝĐĂ ;ůƚĞƌĂĕĆŽ ĐŽŵƉůĞƚĂ ŽƵƉĂƌĐŝĂůĚĞƵŵ ŽƵŵĂŝƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ĚŽĐŽƌƉŽŚƵŵĂŶŽ͕ĂĐĂƌƌĞƚĂŶĚŽŽ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝŵĞŶƚŽĚĂĨƵŶĕĆŽĨşƐŝĐĂ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽͲƐĞƐŽďĂĨŽƌŵĂĚĞƉĂƌĂƉůĞŐŝĂ͕ƉĂƌĂƉĂƌĞƐŝĂ͕ŵŽŶŽƉůĞŐŝĂ͕ŵŽŶŽƉĂƌĞƐŝĂ͕
ƚĞƚƌĂƉůĞŐŝĂ͕  ƚĞƚƌĂƉĂƌĞƐŝĂ͕  ƚƌŝƉůĞŐŝĂ͕  ƚƌŝƉĂƌĞƐŝĂ͕  ŚĞŵŝƉůĞŐŝĂ͕  ŚĞŵŝƉĂƌĞƐŝĂ͕  ŽƐƚŽŵŝĂ͕  ĂŵƉƵƚĂĕĆŽ  ŽƵ  ĂƵƐġŶĐŝĂ  ĚĞ  ŵĞŵďƌŽ͕
ƉĂƌĂůŝƐŝĂĐĞƌĞďƌĂů͕ŶĂŶŝƐŵŽ͕ŵĞŵďƌŽƐĐŽŵĚĞĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŶŐġŶŝƚĂŽƵĂĚƋƵŝƌŝĚĂ͕ĞǆĐĞƚŽĂƐĚĞĨŽƌŵŝĚĂĚĞƐĞƐƚĠƚŝĐĂƐĞĂƐƋƵĞ
ŶĆŽƉƌŽĚƵǌĂŵĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐƉĂƌĂŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞĨƵŶĕƁĞƐͲZĞĚĂĕĆŽĚĂĚĂƉĞůŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱ͘Ϯϵϲ͕ĚĞϮϬϬϰͿ͖
;   Ϳ ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ  ĂƵĚŝƚŝǀĂ ;WĞƌĚĂ  ďŝůĂƚĞƌĂů͕  ƉĂƌĐŝĂů  ŽƵ  ƚŽƚĂů͕  ĚĞ  ƋƵĂƌĞŶƚĂ  Ğ  Ƶŵ  ĚĞĐŝďĠŝƐ  ;ĚͿ  ŽƵ  ŵĂŝƐ͕  ĂĨĞƌŝĚĂ  ƉŽƌ
ĂƵĚŝŽŐƌĂŵĂŶĂƐĨƌĞƋƵġŶĐŝĂƐĚĞϱϬϬ,͕ϭ͘ϬϬϬ,͕Ϯ͘ϬϬϬ,ǌĞϯ͘ϬϬϬ,ǌ͘ͲZĞĚĂĕĆŽĚĂĚĂƉĞůŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱ͘Ϯϵϲ͕ĚĞϮϬϬϰͿ͖
;ͿĞĨŝĐŝġŶĐŝĂǀŝƐƵĂů;ĞŐƵĞŝƌĂ͕ŶĂƋƵĂůĂĂĐƵŝĚĂĚĞǀŝƐƵĂůĠŝŐƵĂůŽƵŵĞŶŽƌƋƵĞϬ͕ϬϱŶŽŵĞůŚŽƌŽůŚŽ͕ĐŽŵĂŵĞůŚŽƌ
ĐŽƌƌĞĕĆŽſƉƚŝĐĂ͖ĂďĂŝǆĂǀŝƐĆŽ͕ƋƵĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĂĐƵŝĚĂĚĞǀŝƐƵĂůĞŶƚƌĞϬ͕ϯĞϬ͕ϬϱŶŽŵĞůŚŽƌŽůŚŽ͕ĐŽŵĂŵĞůŚŽƌĐŽƌƌĞĕĆŽſƉƚŝĐĂ͖
ŽƐĐĂƐŽƐŶŽƐƋƵĂŝƐĂƐŽŵĂƚſƌŝĂĚĂŵĞĚŝĚĂĚŽĐĂŵƉŽǀŝƐƵĂůĞŵĂŵďŽƐŽƐŽůŚŽƐĨŽƌŝŐƵĂůŽƵŵĞŶŽƌƋƵĞϲϬŐƌĂƵƐ͖ŽƵĂ
ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂƐŝŵƵůƚąŶĞĂĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͲZĞĚĂĕĆŽĚĂĚĂƉĞůŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱ͘Ϯϵϲ͕ĚĞϮϬϬϰͿ͖

; Ϳ ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂŵĞŶƚĂů ;&ƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌăŵĠĚŝĂ͕ĐŽŵŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĂŶƚĞƐĚŽƐ
ĚĞǌŽŝƚŽĂŶŽƐĞůŝŵŝƚĂĕƁĞƐĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂĚƵĂƐŽƵŵĂŝƐĄƌĞĂƐĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĂĚĂƉƚĂƚŝǀĂƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗ĂͿĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͖ďͿ
ĐƵŝĚĂĚŽƉĞƐƐŽĂů͖ĐͿŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͖ĚͿƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͖ĞͿƐĂƷĚĞĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͖ĨͿŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĂĐĂĚġŵŝĐĂƐ͖ŐͿůĂǌĞƌ͖ŚͿƚƌĂďĂůŚŽͲZĞĚĂĕĆŽĚĂĚĂƉĞůŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱ͘Ϯϵϲ͕ĚĞϮϬϬϰͿ͖
;ͿKƵƚƌĂƐ;ĚĞƐĐƌĞǀĂͿͺ

͘

KůĂƵĚŽŵĠĚŝĐŽĐŽŵĞǆƉƌĞƐƐĂƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĂŽĐſĚŝŐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĚĂůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŽĞŶĕĂʹ
/͕ĂƚĞƐƚĂĂĞƐƉĠĐŝĞĞŐƌĂƵĚĂĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͘^ĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ;WĐͿĂƋƵĞůĂƐƋƵĞƚġŵ
ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĨşƐŝĐĂ͕ŵĞŶƚĂů͕ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůŽƵƐĞŶƐŽƌŝĂů͕ŽƐƋƵĂŝƐ͕ĞŵŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵ
ĚŝǀĞƌƐĂƐďĂƌƌĞŝƌĂƐ͕ƉŽĚĞŵŽďƐƚƌƵŝƌƐƵĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽƉůĞŶĂĞĞĨĞƚŝǀĂŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵŝŐƵĂůĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ĐŽŵĂƐĚĞŵĂŝƐƉĞƐƐŽĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐϯǑĞϰǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϯ͘Ϯϵϴͬϵϵ͕ŽĂƌƚŝŐŽϱǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑ
ϱ͘ϮϵϲͬϮϬϬϰ͕ĚĂ^ƷŵƵůĂŶǑϯϳϳͬϮϬϬϵĚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌdƌŝďƵŶĂůĚĞ:ƵƐƚŝĕĂ;^d:Ϳ͕ĚĂ>ĞŝϭϮ͘ϳϲϰͬϮϬϭϮĞĚĂ>ĞŝŶǑ
ϭϯ͘ϭϰϲͬϮϬϭϱ͘
͕ĚĞĚĞϮϬϮϬ

ƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽĚĞĐůĂƌĂŶƚĞŽƵƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů

DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĞdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĂŝĂŶŽ
WƌſͲZĞŝƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ

ĚŝƚĂůŶǑϭϵ͕ĚĞϮϰĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ
EyK/s
hdK>ZKdE/KͲZ/>

Ƶ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕  /ŶƐĐƌŝƚŽ  ƐŽď W&  ŶǑ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƉŽƌƚĂĚŽƌĚŽZ'ŶǑͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝŶƐĐƌŝƚŽŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽƉĂƌĂŽ
ŝŶŐƌĞƐƐŽ  ĚĞ ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ  Ğŵ  ĐƵƌƐŽƐ  ĚĂ ĚƵĐĂĕĆŽ  WƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů  ĚĞ  EşǀĞů  DĠĚŝŽ  ŶĂ  ĨŽƌŵĂ  ĂƌƚŝĐƵůĂĚĂ
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĂŽŶƐŝŶŽDĠĚŝŽŶŽ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĂŝĂŶŽʹ/&ĂŝĂŶŽ͕
ĚĞĐůĂƌŽƋƵĞƐŽƵ;ͿƉƌĞƚŽ;ĂͿŽƵ;ͿƉĂƌĚŽ;ĂͿŽƵ;ͿŝŶĚşŐĞŶĂ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬϮϬ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƐƐŝŶĂƚƵƌĂ

DŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞƌĞŶĚĂ;ŵĂƌƋƵĞyͿ
ƐƐĂůĂƌŝĂĚŽ ƚŝǀ͘ZƵƌĂů ƉŽƐ͘WĞŶƐ͘ ƵƚƀŶŽŵŽ

ŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞ/ŶƐĐƌŝĕĆŽŶŽĂĚjŶŝĐŽ͗

ZĞŶĚĂƉŽƌƉĞƐƐŽĂ

dŽƚĂů

KƵƚƌŽƐZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ;ĂůƵŐƵĞů͕ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ĞƚĐͿ

DĞŵďƌŽĚĂ&ĂŵşůŝĂ

ZĞŶĚĂ;ZΨͿ

EŽŵĞĚŽĂŶĚŝĚĂƚŽ͗EƷŵĞƌŽĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͗

EyKs

ĚŝƚĂůŶǑϭϵ͕ĚĞϮϰĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ

DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĞdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝġŶĐŝĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĂŝĂŶŽ
WƌſͲZĞŝƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ
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Edital nº 19, de 24 de janeiro de 2020
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE EXCLUSÃO DE LISTA

Eu,
RG nº

, portador do
, inscrito(a) no CPF sob o nº

, declaro ao IF Baiano
,

que estou ciente de que serei ELIMINADO da lista de suplência do curso
escolhido como primeira opção, ao ser matriculado no curso

, escolhido

como segunda opção no Processo Seletivo 2020.

,

de

Assinatura do Candidato

de 2020

