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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 44, DE 06 DE JULHO DE 2018

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO –
IF Baiano, por intermédio da Diretoria de Gestão de Pessoas – DPG, torna públicas as seguintes
alterações referentes ao Edital nº 44, de 06 de julho de 2018:

Alteração no item 3.1, alínea a: 
Onde se lê:
a) Ser servidor(a) efetivo(a) do quadro do IF Baiano, em exercício na Reitoria ou demais

campi, desde que não esteja em estágio probatório;
Leia-se: 
a) Ser servidor(a) efetivo(a) do quadro do IF Baiano, em exercício na Reitoria ou demais

campi. 

Alteração do item 3.2, alínea d: 
Onde se lê:
d) Possuir escolaridade ou titulação equivalente ou superior a que será obtida com o curso

para  o  qual  se  pleiteia  o  Apoio  à  Qualificação,  exceto  para  o  caso  da  docência,  em que será
permitido cursar Licenciatura ou Especialização, no caso dos servidores docentes, e para os casos
em que a titulação possuída seja de relação indireta ao ambiente organizacional atual do servidor,
no caso do servidor Técnico Administrativo em Educação, nos termos do Decreto n° 5.824/2006. 

Leia-se: 
d) Possuir escolaridade ou titulação equivalente ou superior a que será obtida com o curso

para  o  qual  se  pleiteia  o  Apoio  à  Qualificação,  exceto  para  servidores  docentes,  em que  será
permitido cursar Licenciatura ou Especialização restritos à área de Educação, e para os servidores
Técnicos  Administrativos  em  Educação,  no  caso  em  que  a  titulação  possuída  seja  de  relação
indireta ao ambiente organizacional atual do servidor, nos termos do Decreto n° 5.824/2006.

Exclusão o item 3.3 abaixo transcrito:
3.3. Os servidores docentes serão contemplados apenas com cursos em nível de licenciatura

e pós-graduação lato sensu restrito a área de educação.

Alteração do item 9: 
Onde se lê: 
9. Do Cronograma

O cronograma, constando todas etapas da seleção e resultados, será o descrito abaixo:

Etapa  Período

Publicação do Edital 09/07/2018

Inscrições 09/07/2018 a 20/07/2018
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Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 27/07/2018

Prazo de interposição de recursos relativos às 
inscrições indeferidas 30 a 31/07/2018

Resultado dos recursos relativos às inscrições 
indeferidas

01/08/2018

Divulgação do resultado preliminar 10/08/2018

Prazo de interposição de recursos relativos ao 
resultado preliminar

13 a 14/08/2018

Resultado dos recursos e divulgação do resultado 
final

15/08/2018

Leia-se: 
9. Do Cronograma

O cronograma, constando todas etapas da seleção e resultados, será o descrito abaixo:

Etapa  Período

Publicação do Edital 09/07/2018

Inscrições 09 a 27/07/2018

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 08/08/2018

Prazo de interposição de recursos relativos às 
inscrições indeferidas 09 e 10/08/2018

Resultado dos recursos relativos às inscrições 
indeferidas

14/08/2018

Divulgação do resultado preliminar 23/08/2018

Prazo de interposição de recursos relativos ao 
resultado preliminar

27 e 28/08/2018

Resultado dos recursos e divulgação do resultado 
final

31/08/2018

Salvador, 11 de julho de 2018.

Original Assinado
AÉCIO JOSÉ ARAÚJO PASSOS DUARTE

Reitor do IF Baiano
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