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 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 n° 209,  de 16 de dezembro de 2022

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , no uso das suas
atribuições delegadas pelo Decreto de 26/04/2022, publicado no DOU de 27/04/2022, Seção 2, página 1, e de
acordo com as disposições con das na Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e na Lei nº 11.892, de 29/12/2008,
torna pública a re ficação do Edital nº 204, de 29 de novembro de 2022, referente a renovação de matrícula para o
período le vo de 2022.2 para os(as) discentes dos cursos Técnico em Vendas, Técnico em Secretaria Escolar e
Técnico em Mul meios Didá cos Subsequente ao Ensino Médio - na modalidade EaD - matriculados em 2021.2,
nos polos internos e externos do Ins tuto Federal Baiano.

1. Re ficar o item 1.1, passando a constar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

A renovação de matrícula para os(as) estudantes ingressantes em 2021.2 deverá ser realizada do dia 01 de
dezembro de 2022 ao dia 22 de dezembro de 2022, até as 23h59min.

LEIA-SE:

A renovação de matrícula para os(as) estudantes ingressantes em 2021.2 deverá ser realizada do dia 01 de
dezembro de 2022 ao dia 07 de fevereiro de 2023, até as 23h59min.

2. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Edital nº 204, de 29 de novembro de 2022.
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