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Edital de Re ficação n º 01, de 03 janeiro de 2022

A DIRETORA-GERAL PRO TEMPORE SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS ITAPETINGA, no uso das suas atribuições legais previstas, na Portaria nº
1656, de 14 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 15/06/2018, torna pública a re ficação do
Edital nº 15, de 10 de dezembro de 2021, referente ao Processo Sele vo para Ingresso de Estudantes nos Cursos
de Educação Profissional Técnica de nível médio, na forma integrada ao ensino médio - Modalidade Presencial. 

ONDE SE LÊ:

4. DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Documentação para candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0):
a) CPF
b) RG ou apresentação do protocolo de solicitação junto ao órgão expedidor
c) 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, Matemá ca, História, Ciência e Geografia do
8º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.
4.2. Documentação para candidatos (as) autodeclarados (as) pretos (as), pardos (as) 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)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Autodeclaração Étnico-Racial disponibilizado no sistema de inscrição (Anexo III).
c)    Consolidação de renda (Anexo II)
d)    Declaração de escola pública (Anexo VI)
e)    Autodeclaração de renda (Anexo VII)
4.3. Documentação para candidatos (as) com deficiência, autodeclarados (as) pretos (as), pardos(as) 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)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Declaração de pessoa com deficiência (Anexo IV)



c)    Laudo Médico digitalizado, atestando o po, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10);
d)    Autodeclaração Étnico-Racial disponibilizado no sistema de inscrição (Anexo III).
e)    Consolidação de renda (Anexo II)
f)     Declaração de escola pública (Anexo VI)
g)    Autodeclaração de renda (Anexo VII)
4.4. Documentação para candidatos (as) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimo
que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (RV3):
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Consolidação de renda (Anexo II)
c)    Declaração de escola pública (Anexo VI)
d)    Autodeclaração de renda (Anexo VII)
4.5. Documentação para candidatos(as) com deficiência, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5
salários mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (RV4):
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Declaração de pessoa com deficiência (Anexo IV)
c)    Laudo Médico digitalizado, atestando o po, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10);
d)    Consolidação de renda (Anexo II)
e)    Declaração de escola pública (Anexo VI)
f)     Autodeclaração de renda (Anexo VII)
4.6. Documentação para candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas que,
independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (RV5):
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Autodeclaração Étnico-Racial disponibilizado no sistema de inscrição (Anexo II
c) Declaração de escola pública (Anexo VI)
4.7 Documentação para candidatos(as) com deficiência, autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas
que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas
(RV6):
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Declaração de pessoa com deficiência (Anexo IV)
c)    Laudo Médico digitalizado, atestando o po, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10);
d)    Autodeclaração Étnico-Racial disponibilizado no sistema de inscrição (Anexo III).
e)    d. Declaração de escola pública (Anexo VI)
4.8. Documentação para candidatos (as) que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o
ensino fundamental em escolas públicas (RV7):
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Declaração de escola pública (Anexo VI)
4.9. Documentação para candidatos(as) com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado
integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (RV8):
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Declaração de pessoa com deficiência (Anexo IV)
c)    Laudo Médico digitalizado, atestando o po, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10);
d)    Declaração de escola pública (Anexo VI)
4.10. Candidatos (as) com renda familiar inferior a 1,5 salários-mínimos, deverão preencher os Anexos II -
Consolidação de Renda Familiar e Anexo VII - Autodeclaração de Renda e, apresentar as documentações
comprobatórias das rendas ou poderão, alterna vamente, apresentar comprovante do CadÚnico, através de seu
Número de Iden ficação Social (NIS) em nome do(a) candidato(a). Os (as) desempregados (as) e trabalhadores(as)
autônomos(as) ou que desenvolvem a vidades rurais poderão, alterna vamente, preencher o Anexo VII.
4.11. Os (as) candidatos (as) com deficiência (PcD) devem observar os seguintes requisitos:



a. Física: O relatório médico deve ser bem descrito, indicando qual é a deficiência sica e o grau de
comprome mento motor por meio de exame sico detalhado;
b. Audi va: Além do relatório médico, é necessário audiometria bilateral;
c. Visual: É necessário relatório médico com acuidade visual realizado por o almologista;
d. Mental: Relatório médico, indicando o comprome mento intelectual e indicação das limitações cogni vas (por
exemplo: comunicação, cuidado pessoal etc.)
4.11.1. Os laudos médicos e respec vos exames anexados no sistema de inscrição serão encaminhados para
profissional médico especializado, sob responsabilidade da empresa executora do processo sele vo, para a devida
homologação.
4.11.2. Serão homologados laudos que comprovarem que o(a) candidato(a) se enquadra em uma das categorias
indicadas no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 e na
Súmula do STJ nº 377, de 5 de maio de 2009.
4.12. No ato da matrícula, os (as) candidatos (as) aprovados (as) serão convocados (as) para apresentação da
documentação original comprobatória.
4.13. As datas e os locais para apresentação da documentação original serão publicados através de Edital de
Convocação para Matrícula, no site do IF Baiano, no endereço eletrônico:
h ps://www.i aiano.edu.br/unidades/itape nga/2021/12/03/ingresso-nos-cursos-tecnicos-2022/

LEIA-SE: 
4. DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA A INSCRIÇÃO

4.1. Documentação para candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0):
d)    CPF
e)    RG ou apresentação do protocolo de solicitação junto ao órgão expedidor
f)    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, Matemá ca, História, Ciência e Geografia do
8º ano (Anexo V), ou Comprovante de Cer ficação do ENCCEJA.
4.2     Documentação para os candidatos (as) Pessoas com Deficiência (A1). 
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Autodeclaração Étnico-Racial disponibilizado no sistema de inscrição (Anexo III).
c)    Consolidação de renda (Anexo II)
d)    Declaração de escola pública (Anexo VI)
e)    Autodeclaração de renda (Anexo VII)
4.3. Documentação para candidatos (as) autodeclarados (as) pretos (as), pardos (as) 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)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Declaração de pessoa com deficiência (Anexo IV)
4.4. Documentação para candidatos (as) com deficiência, autodeclarados (as) pretos (as), pardos(as) 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)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Declaração de pessoa com deficiência (Anexo IV)
c)    Laudo Médico digitalizado, atestando o po, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10);
d)    Autodeclaração Étnico-Racial disponibilizado no sistema de inscrição (Anexo III).
e)    Consolidação de renda (Anexo II)
f)     Declaração de escola pública (Anexo VI)
g)    Autodeclaração de renda (Anexo VII)
4.5. Documentação para candidatos (as) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimo
que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (RV3):
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)



b)    Consolidação de renda (Anexo II)
c)    Declaração de escola pública (Anexo VI)
d)    Autodeclaração de renda (Anexo VII)
4.6. Documentação para candidatos(as) com deficiência, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5
salários mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (RV4):
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Declaração de pessoa com deficiência (Anexo IV)
c)    Laudo Médico digitalizado, atestando o po, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10);
d)    Consolidação de renda (Anexo II)
e)    Declaração de escola pública (Anexo VI)
f)     Autodeclaração de renda (Anexo VII)
4.7. Documentação para candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas que,
independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (RV5):
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b) )    Autodeclaração Étnico-Racial disponibilizado no sistema de inscrição (Anexo II
c) Declaração de escola pública (Anexo VI)
4.8 Documentação para candidatos(as) com deficiência, autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas
que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas
(RV6):
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Declaração de pessoa com deficiência (Anexo IV)
c)    Laudo Médico digitalizado, atestando o po, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10);
d)    Autodeclaração Étnico-Racial disponibilizado no sistema de inscrição (Anexo III).
e)    d. Declaração de escola pública (Anexo VI)
4.9. Documentação para candidatos (as) que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o
ensino fundamental em escolas públicas (RV7):
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Declaração de escola pública (Anexo VI)
4.10. Documentação para candidatos(as) com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado
integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (RV8):
a)    Todos documentos anteriores dos candidatos (as) às vagas da Ampla Concorrência (A0)
b)    Declaração de pessoa com deficiência (Anexo IV)
c)    Laudo Médico digitalizado, atestando o po, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10);
d)    Declaração de escola pública (Anexo VI)
4.11. Candidatos (as) com renda familiar inferior a 1,5 salários-mínimos, deverão preencher os Anexos II -
Consolidação de Renda Familiar e Anexo VII - Autodeclaração de Renda e, apresentar as documentações
comprobatórias das rendas ou poderão, alterna vamente, apresentar comprovante do CadÚnico, através de seu
Número de Iden ficação Social (NIS) em nome do(a) candidato(a). Os (as) desempregados (as) e trabalhadores(as)
autônomos(as) ou que desenvolvem a vidades rurais poderão, alterna vamente, preencher o Anexo VII.
4.12. Os (as) candidatos (as) com deficiência (PcD) devem observar os seguintes requisitos:
a. Física: O relatório médico deve ser bem descrito, indicando qual é a deficiência sica e o grau de
comprome mento motor por meio de exame sico detalhado;
b. Audi va: Além do relatório médico, é necessário audiometria bilateral;
c. Visual: É necessário relatório médico com acuidade visual realizado por o almologista;
d. Mental: Relatório médico, indicando o comprome mento intelectual e indicação das limitações cogni vas (por
exemplo: comunicação, cuidado pessoal etc.)
4.12.1. Os laudos médicos e respec vos exames anexados no sistema de inscrição serão encaminhados para
profissional médico especializado, sob responsabilidade da empresa executora do processo sele vo, para a devida
homologação.



4.12.2. Serão homologados laudos que comprovarem que o(a) candidato(a) se enquadra em uma das categorias
indicadas no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 e na
Súmula do STJ nº 377, de 5 de maio de 2009.
4.13. No ato da matrícula, os (as) candidatos (as) aprovados (as) serão convocados (as) para apresentação da
documentação original comprobatória.
4.14. As datas e os locais para apresentação da documentação original serão publicados através de Edital de
Convocação para Matrícula, no site do IF Baiano, no endereço eletrônico:
h ps://www.i aiano.edu.br/unidades/itape nga/2021/12/03/ingresso-nos-cursos-tecnicos-2022/

As demais disposições do Edital nº 15, de 10 de dezembro de 2021, seguem inalteradas.
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