
MINISTÉ� RIO DA ÉDUCAÇA� O
SÉCRÉTARIA DÉ ÉDUCAÇA� O PROFISSIONAL É TÉCNOLO� GICA

INSTITUTO FÉDÉRAL DÉ ÉDUCAÇA� O, CIÉ� NCIA É TÉCNOLOGIA BAIANO – CAMPUS URUÇUCA

Edital n° 12, de 29 de setembro de 2021

PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES PARA INGRESSO DE

ESTUDANTES NOS CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL

MÉDIO, NA FORMA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – MODALIDADE EAD

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAIANO – CAMPUS URUÇUCA, nomeado pela Portaria nº 452, de 19/03/2018 – DOU nº 54,
de 20/03/2018, no uso de suas atribuiço2 es legais delegadas pela Portaria nº 2.564, de 26 de
setembro de 2018, torna pu6 blica a abertura de inscriço2 es para vagas remanescentes oriundas
do processo de ingresso de estudantes em 2021, nos cursos da Éducaça2o Profissional Te6cnica
de Ní6vel Me6dio, na forma Subsequente ao Énsino Me6dio – na modalidade ÉAD, para o Campus
Uruçuca – Polo Marau6 , por meio de Manifestaça2o de Interesse na Vaga, atrave6s de Édital de
fluxo contí6nuo, seguindo as condiço2 es e o cronograma indicados abaixo.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1. A realizaça2o deste processo de seleça2o dos candidatos ficara6  a cargo da Pro6 -Reitoria de
Énsino,  de  seu  Nu6 cleo  de  Ingressos  de  Éstudantes/Direço2 es-gerais e  das  Comisso2 es  de
Processo Seletivo, os quais competem a responsabilidade de organizar, planejar e executar,
conferindo ampla divulgaça2o aB s informaço2 es pertinentes ao processo.

1.2.  Os  cursos  Te6cnicos  de  Ní6vel  Me6dio  na  forma  Subsequente  na  modalidade  ÉAD  sa2o
destinados aos(aB s) candidatos(as) que esta2o concluindo ou ja6  concluí6ram o Énsino Me6dio.

1.3. Sa2o requisitos para ingresso nos cursos te6cnicos na forma subsequente ao Énsino Me6dio,
na modalidade ÉAD, do IF Baiano:

a) ter concluí6do o Énsino Me6dio, ou concluir ate6  o dia do iní6cio das atividades letivas do ano
2021;

b) apresentar a documentaça2o exigida no ato da matrí6cula, conforme disposto no item  5.2
deste Édital.

1.4. As atividades presenciais do curso sera2o realizadas no Polo Marau6 ,  em endereço a ser
divulgado no site do Campus.

2. DA SELEÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS)

2.1. A seleça2o sera6  realizada EXCLUSIVAMENTE de forma eletroG nica, mediante manifestaça2o
on-line de interesse na vaga, por meio de preenchimento do formula6 rio, e encaminhamento
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da documentaça2o exigida no item 5.2, atrave6s do link disposto no quadro a seguir, dentro do
perí6odo de inscriço2 es estabelecido no cronograma disposto no item 7 deste edital:

Campus LINK DO FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E
ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO/MATRÍCULA

Uruçuca http://opinanovo.ifbaiano.edu.br/index.php/737189?lang=pt-BR 

2.2. A classificaça2o e seleça2o dos(as) candidatos(as) dar-se-a6  por meio de ordem de chegada
dos formula6 rios, conforme indicado em cronograma. 

2.3. No momento da manifestaça2o online de interesse, o(a) candidato(a) devera6  encaminhar
atrave6s do link informado no item 2.1, a documentaça2o exigida no item 5.2., para a posterior
efetivaça2o da matrí6cula. 

I - A na2o apresentaça2o dos documentos impedira6  a efetivaça2o da matrí6cula do(a) candidato(a);

II - A comissa2o devera6  analisar a documentaça2o do(a) pro6 ximo(a) candidato(a), segundo a
ordem de chegada registrada no sistema OPINA.

2.4. Caso o nu6 mero de interessados seja maior do que as vagas disponibilizadas no ANÉXO I,
os(as) candidatos(as) excedentes sera2o adicionados(as) em Lista de Espera, que podera6  ser
utilizada pelo campus para preenchimento de eventuais vacaGncias por desisteGncia.

2.5. A manifestaça2o de interesse e a matrí6cula podera2o ser realizadas por meio de procuraça2o
simples acompanhada do documento original de identificaça2o do(a) procurador(a) e original
ou  co6 pia  autenticada  do  documento  de  identificaça2o  do(a)  candidato(a).  Éssa  procuraça2o
podera6  ser particular 

2.6. Ém caso de empate, havendo mais de um e-mail que chegue no mesmo hora6 rio, o crite6rio
de desempate sera6  maior idade, considerando ano, meGs e dia.

3. DAS MATRÍCULAS

3.1. A matrí6cula dos(as) candidatos sera6  realizada EXCLUSIVAMENTE de forma eletroG nica, no
perí6odo previsto em cronograma, apo6 s a confereGncia da documentaça2o exigida no item  5.2.
deste Édital.

3.2. Apo6 s o retorno presencial das atividades, os(as) candidatos(as) matriculados(as) sera2o
convocados(as)  para  apresentaça2o  da  documentaça2o  original  comprobato6 ria.  Ésse
procedimento  ocorrera6  presencialmente,  no  campus  de  aprovaça2o  do(a)  candidato(a)
diretamente  na  Secretaria  de  Registros  AcadeGmicos  -  SRA,  onde  o(a)  servidor(a)  fara6  a
confereGncia dos documentos enviados por e-mail em comparaça2o aos originais.

3.3. Todos os documentos encaminhados de forma eletroG nica devera2o ser apresentados de
forma original para a confereGncia, sob pena de cancelamento da matrí6cula caso algum dos
documentos deixe de ser apresentado.

3.4. O calenda6 rio, hora6 rios e endereços para apresentaça2o da documentaça2o original, sera2o
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publicados  atrave6s  de  convocaça2o  no  site  do  campus de  oferta,  sendo  de  total
responsabilidade  dos(as)  candidatos(as)  acompanhar  as  convocaço2 es  e  comunicados  na
pa6gina do campus.

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA

4.1.  Os  documentos  obrigato6 rios  de  matrí6cula  devera2o  ser  encaminhados,  conforme
cronograma, atrave6s do link informado no item 2.1. 

4.2. Os arquivos encaminhados devera2o estar preferencialmente no formato PDF.

4.3.  Durante  o  perí6odo  regular  de  matrí6cula,  caso  a  comissa2o  perceba  a  falta  de  algum
documento  comprobato6 rio,  podera6  solicitar  ao(aB )  candidato(a)  a  complementaça2o  da
documentaça2o, respeitando o perí6odo de matrí6cula informado, ficando a ocupaça2o da vaga
condicionada aB  ordem de chegada do e-mail com documentaça2o complementar.

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA APROVAÇÃO E MATRÍCULA

5.1. Considera-se para fins de comprovaça2o como documento de identificaça2o: Registro Geral
de  Identificaça2o  Civil  (Carteira  de  identidade,  RG)  emitido  pela  Secretaria  de  Segurança
Pu6 blica do Éstado, Carteira Nacional de Habilitaça2o (CNH), Carteira de Trabalho e PrevideGncia
Social, Carteira de Identidade Profissional emitida pelo Conselho de Classe Profissional.

5.2. Os(As) candidatos(as) devera2o encaminhar os seguintes documentos: 

I. Documento de Identificaça2o, conforme disposto no item 5.1.;

II. CPF;

III. Certida2o de Nascimento ou casamento;

IV. Certificado de Conclusa2o e Histo6 rico Éscolar do Énsino Me6dio ou Certificado de conclusa2o
do  Énsino  Me6dio  por  meio  do  desempenho  do  ÉNCCÉJA.  Quando  oriundo  de  paí6ses
estrangeiros,  este  documento  devera6  estar  revalidado  e  devidamente  acompanhado  da
respectiva traduça2o juramentada.

V. Grupo sanguí6neo do sistema ABO e fator RH;

VI. Carta2o de vacinaça2o constando vacina contra te6 tano nos u6 ltimos dez anos, devidamente
assinada pelo agente de sau6 de;

VII. Carta2o do SUS;

VIII. Comprovante de resideGncia do ano corrente ou declaraça2o de domicí6lio;

IX. Certificado de Quitaça2o do Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino a partir dos
18 anos);
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X.  Quitaça2o  da  Justiça  Éleitoral  para  candidatos  maiores  de  18  anos  (disponí6vel  em:
https://www.tre-ba.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);

XI. RG e CPF do(a) responsa6vel (se o(a) candidato(a) for menor de 18 anos)

XII. 01 foto 3×4 (recente);

5.3.  O(A)  candidato(a)  que  no  ato  da  matrí6cula  apresentar  Atestado  de  Conclusa2o  ou
Declaraça2o de Concluinte, de acordo com as exigeGncias de escolaridade, tera6  um prazo de 60
(sessenta) dias para apresentaça2o do Histo6 rico Éscolar.

5.4. Na auseGncia da apresentaça2o do documento constante no item 5.2, incisos I,  IX e XI, a
matrí6cula  sera6  realizada  com  a  apresentaça2o  do  protocolo  de  solicitaça2o  junto  ao  o6 rga2o
expedidor, ficando a matrí6cula condicionada aB  apresentaça2o do documento, no prazo de 60
(sessenta) dias.

5.5. Na auseGncia da apresentaça2o dos documentos constantes no item 5.2, incisos III, V, VI, VII,
XII a matrí6cula sera6  realizada ficando o candidato responsa6vel pela entrega da documentaça2o,
no prazo de 60 (sessenta) dias.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) MATRICULADOS(AS)

6.1. A relaça2o dos(as) candidatos(as) matriculados(as) e da Lista de Éspera, sera2o divulgadas
conforme cronograma, na pa6gina eletroG nica https://ifbaiano.edu.br/portal/concursos/ e no
site do Campus.

7. CRONOGRAMA

7.1. O cronograma estabelecido para as atividades deste Édital:

Etapa Data
Publicaça2o do Édital 29 de setembro de 2021
Recursos para Impugnaça2o do Édital 30 de setembro de 2021

Manifestaça2o de Interesse e Matrí6culas 01 de outubro a 03 de novembro de
2021

Publicaça2o das Listas de Matriculados e Éspera 05 de novembro de 2021
Interposiça2o de recursos contra as Listas 06 a 08 de novembro de 2021
Publicaça2o das Listas po6 s recursos. 09 de novembro de 2021

7.2. Caso o nu6 mero de interessados seja menor do que as vagas disponibilizadas no ANÉXO I, o
campus  continuara6  recebendo  inscriço2 es  ate6  que  as  vagas  sejam  preenchidas  ou  ate6
03/11/2021, uma semana apo6 s o iní6cio das aulas, previsto para 25 de outubro de 2021, o que
ocorrer primeiro.

8. DOS RECURSOS

8.1.  Para  interposiça2o  de  recursos,  o(a)  candidato(a)  deve  preencher  o  ANEXO  II  e
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encaminha6 -lo ao e-mail: prosel.urucuca@ifbaiano.edu.br

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1. É�  da responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a observaGncia dos procedimentos e
prazos estabelecidos neste Édital, bem como a apresentaça2o dos documentos exigidos para a
matrí6cula.

9.2.  A  manifestaça2o  de  interesse  do(a)  candidato(a)  implica  a  aceitaça2o  total  das  normas
constantes neste Édital, sobre as quais na2o podera6  alegar desconhecimento.

9.3. Na2o sera2o efetuadas matrí6culas em desacordo com este Édital.

9.4. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletroG nico, estatí6stico, visual ou grafolo6 gico
ou  por  investigaça2o  policial  que  o(a)  candidato(a)  omitiu  e/ou  prestou  informaço2 es
inverí6dicas ou fraudou e/ou falsificou documentos,  o(a) mesmo(a) sera6  eliminado(a) deste
processo de ingresso.

9.5. Apurada a falsidade documental ou a fraude para obtença2o da matrí6cula, o processo de
efetivaça2o desta sera6  cancelado, encaminhando-se toda a documentaça2o ao Ministe6rio Pu6 blico
Federal, para apuraça2o dos fatos, na forma da Lei.

9.6.  É�  de  responsabilidade  exclusiva  do(a)  candidato(a)  acompanhar  a  publicaça2o  e  a
divulgaça2o  na  pa6gina  eletroG nica  https://ifbaiano.edu.br/portal/concursos/  e  no  site  do
campus.

9.7. A Comissa2o divulgara6 , sempre que necessa6 rio, adendos, normas complementares e avisos
oficiais relativos ao presente Édital.

9.8.  Os  casos  omissos  sera2o  solucionados  pela  Comissa2o  Permanente  Local  de  Processo
Seletivo.

9.9. Du6 vidas sobre o processo devera2o ser encaminhadas para o e-mail indicado no item 8.1.

Uruçuca, BA – 29 de setembro de 2021.

Daniel Carlos Pereira de Oliveira

Diretor-geral
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ANEXO I

QUADRO DE VAGAS REMANESCENTES

CAMPUS CURSO POLO TURNO VAGAS
REMANESCENTES

INÍCIO DAS
AULAS

URUÇUCA

Te6cnico em
Multimeios
Dida6 ticos

Marau6 Noturno 39 25/10/2021

Te6cnico em
Secretaria

escolar
Marau6 Noturno 30 25/10/2021

Te6cnico em
vendas

Marau6 Noturno 37 25/10/2021

Total de
vagas

disponí6veis: 106
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ANEXO II

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

Nome do(a) candidato(a):
CPF:
Curso pretendido:

(   ) Impugnação do Edital

(   ) Recurso contra Lista de matriculados e espera

Recurso: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Justificativa: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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