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 66, de 30 de junho de 2021

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - IF BAIANO, nomeado pelo
Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições
con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, torna pública a re ﬁcação do Edital n°
54, de 28 de maio de 2021, referente ao processo para ingresso de estudantes em 2021, nos cursos da Educação
Proﬁssional Técnica de Nível Médio, na forma Integrada ao Ensino Médio - na modalidade presencial .

1. Re ﬁcar os itens 5.2 e 5.4, referentes a documentação comprobatória para inscrição.
ONDE SE LÊ:
5.2. Não serão aceitos como documentos de iden dade aqueles que não estejam listados no subitem 5.1, tais
como: protocolos, Cer dão de Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação em modelo anterior à
Lei nº 9.503/97, Carteira de Estudante, Registro Administra vo de Nascimento Indígena (Rani), crachás e
iden dade funcional de natureza privada, nem documentos ilegíveis, não iden ﬁcáveis e/ou daniﬁcados, ou ainda,
cópias de documentos válidos.
LEIA-SE:
5.2. Não serão aceitos como documentos de iden dade aqueles que não estejam listados no subitem 5.1, tais
como: Cer dão de Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação em modelo anterior à Lei nº
9.503/97, Carteira de Estudante, Registro Administra vo de Nascimento Indígena (Rani), crachás e iden dade
funcional de natureza privada, nem documentos ilegíveis, não iden ﬁcáveis e/ou daniﬁcados, ou ainda, cópias de
documentos válidos.
ONDE SE LÊ:
5.4. Documentação para candidatos(as) às vagas da Ampla concorrência (A0):
a. documento de iden ﬁcação oﬁcial com foto, independente da modalidade de vaga.
LEIA-SE:
5.4. Documentação para candidatos(as) às vagas da Ampla concorrência (A0):
a. documento de iden ﬁcação oﬁcial com foto ou protocolo contendo o nº da solicitação junto ao órgão expedidor
do documento ou, ainda, a cer dão de nascimento, independente da modalidade de vaga.

2. Re ﬁcar os itens 10.9 e 10.10, referentes a matrícula.

ONDE SE LÊ:
10.9. Na ausência da apresentação do documento constante no item 10.7, incisos I, IX e XI, a matrícula será
realizada com a apresentação do protocolo de solicitação junto ao órgão expedidor, ﬁcando a matrícula
condicionada à apresentação do documento no prazo de até 60 (sessenta) dias.
LEIA-SE:
10.9. Na ausência da apresentação do documento constante no item 10.7, incisos I, IX e XI, a matrícula será
realizada com a apresentação do protocolo de solicitação junto ao órgão expedidor, ﬁcando a matrícula
condicionada à apresentação do documento no prazo deﬁnido pelo campus.

ONDE SE LÊ:
10.10. Na ausência da apresentação dos documentos constantes no item 10.7, incisos III, V, VI, VII e XII a matrícula
será realizada ﬁcando o(a) candidato(a) responsável pela entrega da documentação no prazo de 60 dias.
LEIA-SE:
10.10. Na ausência da apresentação dos documentos constantes no item 10.7, incisos III, V, VI, VII e XII a matrícula
será realizada ﬁcando o(a) candidato(a) responsável pela entrega da documentação no prazo deﬁnido pelo

campus.
3. As demais disposições do Edital n° 54, de 28 de maio de 2021, permanecem inalteradas.
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