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Edital 08/2021
PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS
CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, NA FORMA INTEGRADA
AO ENSINO MÉDIO - MODALIDADE PRESENCIAL.

Retiﬁcação I

“4.4.3. O(A) candidato(a) que no ato da matrícula apresentar Atestado de Conclusão ou
Declaração de Concluinte do Ensino Fundamental II, de acordo com as exigências de
escolaridade, terá um prazo de 150 dias, contados a partir da inscrição do candidato, para
apresentação do Histórico Escolar.
4.4.4. Na ausência da apresentação do documento constante no item 4.4.2, incisos I, IX e
XI, a matrícula será realizada com a apresentação do protocolo de solicitação junto ao
órgão expedidor, ﬁcando a matrícula condicionada à apresentação do documento, no prazo
deﬁnido pelo Campus de 150 dias, contados a partir da inscrição do candidato.
4.4.5. Na ausência da apresentação dos documentos constantes no item 4.4.2, incisos III, V,
VI, VII e XII a matrícula será realizada ﬁcando o candidato responsável pela entrega da
documentação, no prazo de 150 dias, contados a partir da inscrição do candidato.”
Leia-se:
“4.4.3. O(A) candidato(a) que no ato da matrícula apresentar Atestado de Conclusão ou
Declaração de Concluinte do Ensino Fundamental II, de acordo com as exigências de
escolaridade, terá um prazo de 150 dias para apresentação do Histórico Escolar, contados a
partir da inscrição do candidato para o email: integrado.xiquexique@alunos.ifbaiano.edu.br
. É de responsabilidade exclusiva do candidato enviar a documentação ausente dentro do
prazo estabelecido.
4.4.4. Na ausência da apresentação do documento constante no item 4.4.2, incisos I, IX e
XI, a matrícula será realizada com a apresentação do protocolo de solicitação junto ao
órgão expedidor, ﬁcando a matrícula condicionada à apresentação do documento, no prazo
deﬁnido pelo Campus de 150 dias, contados a partir da inscrição do candidato para o email:
integrado.xiquexique@alunos.ifbaiano.edu.br

.
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4.4.5. Na ausência da apresentação dos documentos constantes no item 4.4.2, incisos III, V,
VI, VII e XII a matrícula será realizada ﬁcando o candidato responsável pela entrega da
documentação, no prazo de 150 dias, contados a partir da inscrição do candidato para o
email: integrado.xiquexique@alunos.ifbaiano.edu.br . É de responsabilidade exclusiva do
candidato enviar a documentação ausente dentro do prazo estabelecido.”

Onde se lê:
“6. CRONOGRAMA
6.1. O cronograma estabelecido para as atividades deste Edital:
Etapa

Data

Publicação do Edital

24 de setembro de 2021

Recursos
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Impugnação

do 25 de setembro de 2021

Edital
Manifestação
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(disponibilização

do

Interesse 01 a 10 de outubro de 2021
link

do

formulário a ser preenchido) e
Matrículas
Publicação

das

Listas

de 18 de outubro de 2021

Matriculados e Espera
Interposição de recursos contra as 19 de outubro de 2021
Listas
Publicação das Listas pós recursos. 22 de outubro de 2021
“
Leia-se:
“6. CRONOGRAMA
6.1. O cronograma estabelecido para as atividades deste Edital:
Etapa

Data

Publicação do Edital

24 de setembro de 2021

Recursos

para

Impugnação

do 25 de setembro de 2021

Edital
Manifestação

de

(disponibilização

do

Interesse 01 a 17 de outubro de 2021
link

do

formulário a ser preenchido) e
Matrículas
Publicação

das

Listas

de 25 de outubro de 2021

Matriculados e Espera
Interposição de recursos contra as 26 de outubro de 2021
Listas
Publicação das Listas pós recursos. 29 de outubro de 2021
“
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