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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 23, DE 22 DE NOVEMBRO 2022

RETIFICA O EDITAL Nº 22, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 - PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE

ESTUDANTES NOS CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA

INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO -  MODALIDADE PRESENCIAL

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO –

CAMPUS ALAGOINHAS no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 274 de 18 de março de

2022 publicado no D.O.U de 21 de março de 2022, e de acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892,

de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, torna pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 22, DE 16 DE

NOVEMBRO DE 2022 - PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DA

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO

-  MODALIDADE PRESENCIAL

Onde lê-se:

1.5. III. por meio de procedimento classificatório de Análise de Histórico Escolar.

Leia-se:

1.5. II . por meio de procedimento classificatório de Análise de Histórico Escolar.

Onde lê-se:

4.5. VI) informar as notas das médias finais do Histórico Escolar das disciplinas Língua Portuguesa e

Matemá ca do 9º ano do Ensino Fundamental II (ou equivalentes, conforme item 8.2), no padrão numérico

de 0,00 a 10,00;

Leia-se:

4.5. VI) informar as notas das médias finais do Histórico Escolar das disciplinas Língua Portuguesa e

Matemá ca do 8º ano do Ensino Fundamental II (ou equivalentes, conforme item 8.2), no padrão numérico

de 0,00 a 10,00;

Onde lê-se:

6. DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA A INSCRIÇÃO



6.1.  b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 9º ano (Anexo V) ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Leia-se:

6.1.  b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 8º ano (Anexo V) ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Onde lê-se:

6.2. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 9º ano (Anexo V) ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA;

Leia-se:

6.2. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 8º ano (Anexo V) ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA;

Onde lê-se:

6.3. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 9º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA;

Leia-se:

6.3. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 8º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA;

Onde lê-se:

6.4. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 9º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Leia-se:

6.4. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 8º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Onde lê-se:

6.5. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 9º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.



Leia-se:

6.5. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 8º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Onde lê-se:

6.6. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 9º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Leia-se:

6.6. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 8º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Onde lê-se:

6.7. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 9º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Leia-se:

6.7. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 8º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Onde lê-se:

6.8. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 9º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Leia-se:

6.8. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 8º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Onde lê-se:

6.9 b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 9º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Leia-se:

6.9 b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e



Matemá ca do 8º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Onde lê-se:

6.10. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Leia-se:

6.10. b. Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ou Bole ns Escolares do Ensino Fundamental

devidamente auten cados pela Ins tuição de Ensino (carimbo, auten cação eletrônica; código de

auten cação ou outro meio válido, ou Declaração da Escola com as notas de Língua Portuguesa e

Matemá ca do 8º ano ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.

Onde lê-se:

6.14.  6.14.1. Caso o(a)candidato(a), comprovadamente, tenha ob do aprovação do 9º ano por

Regime Especial – RE, não possuindo nota nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemá ca, poderá

u lizar as notas ob das no 8º ano e, na ausência destas, as notas ob das no 7º ano, não sendo em

nenhuma hipótese aceitas notas parciais das disciplinas relacionadas de Língua Portuguesa e

Matemá ca.

Leia-se:

6.14. 6.14.1. Caso o(a)candidato(a), comprovadamente, tenha ob do aprovação do 8º ano por Regime

Especial – RE, não possuindo nota nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemá ca, poderá u lizar

as notas ob das no 8º ano e, na ausência destas, as notas ob das no 7º ano, não sendo em nenhuma

hipótese aceitas notas parciais das disciplinas relacionadas de Língua Portuguesa e Matemá ca.

Onde lê-se:

8. DA ANÁLISE DO HISTÓRICO

8.1. A média final será resultante das médias dos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemá ca

do 9º ano do Ensino Fundamental, conforme documentação anexada no ato de inscrição.

Leia-se:

8.1. A média final será resultante das médias dos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemá ca

do 8º ano do Ensino Fundamental, conforme documentação anexada no ato de inscrição.

Onde lê-se:

8.1.1. Para classificação no processo sele vo o cálculo da média final deverá ser realizado por meio da

fórmula abaixo:

MF = (MFP + MFM)/2

sendo:

MF = Média Final

MFP= Média Final de português do 9º Ano do Ensino Fundamental

MFM= Média Final de matemá ca do 9º Ano do Ensino Fundamental

Leia-se:

8.1.1. Para classificação no processo sele vo o cálculo da média final deverá ser realizado por meio da

fórmula abaixo:

MF = (MFP + MFM)/2

sendo:

MF = Média Final



MFP= Média Final de português do 8º Ano do Ensino Fundamental

MFM= Média Final de matemá ca do 8º Ano do Ensino Fundamental

Onde lê-se:

10.1.1. Para efeito de classificação, o critério adotado será análise de desempenho escolar do  9º ano

do Ensino Fundamental.

Leia-se:

10.1.1. Para efeito de classificação, o critério adotado será análise de desempenho escolar do 8º ano

do Ensino Fundamental.

Onde lê-se:

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II

Eu,                                                                , (cargo/função)                                                                , da

Escola                                 , inscrita sob o CNPJ n°                                          , declaro para os devidos fins que

o(a) estudante                             , obteve as médias finais no Ensino  Fundamental transcritas no quadro:

DISCIPLINA MÉDIA 9º ANO

MATEMÁTICA

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia-se:

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II

Eu,                                                                , (cargo/função)                                                                , da

Escola                                 , inscrita sob o CNPJ n°                                          , declaro para os devidos fins que

o(a) estudante                             , obteve as médias finais no Ensino  Fundamental transcritas no quadro:

DISCIPLINA MÉDIA 8º ANO

MATEMÁTICA

LÍNGUA PORTUGUESA
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