


4.1 O resultado será divulgado de forma presencial e concomitantemente ao sorteio e, posteriormente, publicado no site d o IF Baiano, no endereço

ingresso.ifbaiano.edu.br.

4.2 Para interposição de recursos contra o resultado preliminar, o(a) candidato(a) deverá preencher o ANEXO III e encaminhá-lo ao e-mail

prosel@guanambi.ifbaiano.edu.br no período estabelecido no cronograma do QUADRO 01.

5. DA MATRÍCULA

5.1 A matrícula será realizada junto à Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA), imediatamente após o sorteio, com base nos dados pessoais, documentos e

suas respectivas cópias e nas demais exigências contidas no Edital 06 GBI-GAB/GBIDG/RET/IFBAIANO, de 25 de março de 2022, item 11 (MATRÍCULA).

5.2 Caso os documentos necessários para efetivar a matrícula, estejam incompletos, danificados ou ilegíveis, a matrícula não será efetivada e será realizado

novo sorteio.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Todas as divulgações e informações sobre esse processo serão realizadas pelo site do Campus.

6.2 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a publicação das informações referentes ao Processo Seletivo e eventuais alterações ou

retificações deste edital.

6.3 A inexatidão, inconsistência ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo,

declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.

6.4 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela Comissão Local de Processo Seletivo à luz da legislação e das

disposições específicas. 

6.5 Quaisquer dúvidas ou informações suplementares poderão ser respondidas pela Comissão Local através do endereço de e-

mail prosel@guanambi.ifbaiano.edu.br, com o título “Dúvidas – Processo Seletivo Remanejamento".

6.6 Esse Edital entra em vigor na data de sua publicação.









Código

Verificador:

Código de

Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Carlito Jose de Barros Filho, DIRETOR GERAL - CD2 - GBI-DG, em 24/08/2022 14:27:12.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/08/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

357436

80b98cadf8


	Documento assinado eletronicamente por:

