
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – REITORIA

Rua do Rouxinol, 115 – CEP 41720-052 – Salvador/BA

Edital de Re ficação nº 107, de 16 de agosto de 2021Edital de Re ficação nº 107, de 16 de agosto de 2021

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO ,
nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado(a) no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página
01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº
8.112, de 11/12/1990, torna pública a retificação do Edital n° 97, de 09 de agosto de 2021,
referente ao Programa de Apoio à Qualificação de Servidores 2021.

1. Retificar o inciso VI, do item 3.1, passando a constar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:
VI - estar regularmente matriculado como aluno regular em cursos de educação formal
em instituições públicas (somente aquelas em que haja cobrança de mensalidades nos
cursos de educação formal) ou privadas, desde que reconhecidas em suas devidas
instâncias (MEC, CAPES, etc.).

LEIA-SE: 
VI - estar regularmente matriculado como aluno regular, ou ter tido matrícula regular no
ano de 2021, em cursos de educação formal em instituições públicas (somente aquelas em
que haja cobrança de mensalidades nos cursos de educação formal) ou privadas, desde que
reconhecidas em suas devidas instâncias (MEC, CAPES, etc.).

2. As demais disposições do Edital nº 97, de 09 de agosto de
2021, permanecem inalteradas.
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