
Re ficação do Edital nº 134, de 27 de setembro de 2021

O SUBSTITUTO DA PRÓ-REITORA DE PESQUISA , INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso de suas atribuições, torna pública a re ficação do

Edital n° 134, de 27 de setembro de 2021, referente ao Processo Sele vo para ocupação de vagas no curso de Pós-

Graduação Lato sensu de Especialização em Desenvolvimento Regional Sustentável, oferecido pelo campus

Uruçuca.

ONDE SE LÊ:

9.1    Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula presencialmente conforme data indicada no

cronograma, na secretaria de Registros Acadêmicos do IF Baiano-Campus Uruçuca, Rua Dr. João Nascimento-S/N-

Centro. CEP: 45680-000. Telefone.(73) 3239-2222, no horário das 08h às 17h, onde deverão apresentar

requerimento de matrícula (disponível na Secretaria de Registros Acadêmicos do Campus) e as cópias e os originais

dos documentos descritos no item 9.2.

9.2, inciso VI. 2(duas) Fotos 3x4

9.4    A ausência do candidato convocado para matrícula, no dia especificado para a realização desta, implicará na

perda do direito à vaga e a convocação de candidato suplente, obedecendo-se à ordem de classificação.

LEIA-SE: 

9.1    Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula encaminhando os documentos listados no item 9.2, em

arquivo único, no formato de PDF e digitalizados na ordem apresentada, para o e-mail:

secretaria@urucuca.i aiano.edu.br , no horário das 08h às 17h, durante o período indicado no cronograma deste

edital. 

9.2, inciso VI. uma foto 3x4 

9.4    A ausência do envio do arquivo solicitado no item 9.1 implicará na perda do direito à vaga e a

convocação de candidato suplente, obedecendo-se à ordem de classificação.

As demais disposições do Edital n° 134, de 27 de setembro de 2021 , de xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx, seguem

inalteradas.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas Possedente Emerique, PRO-REITOR - SUBSTITUTO - RET-PROPES, em 02/12/2021 11:29:04.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/12/2021. 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:

266225

e256488149


	Retificação do Edital nº 134, de 27 de setembro de 2021
	Documento assinado eletronicamente por:


