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1ª Retificação 
 

 
A Coordenação da Rede e-Tec, no uso de suas atribuições, nos termos estabelecidos no subitem 5.14, torna                 
pública a seguinte retificação : 

 

Onde se lê: 

ANEXO I 
 

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA REQUERIDA 

 
 

FUNÇÃO FORMAÇÃO  E EXPERIÊNCIA REQUERIDA 

Coordenador de Curso da Área de      
Turismo 

Graduado em Turismo ou áreas afins, com pós-graduação        
stricto sensu na área de Turismo ou áreas afins ou em           
educação ou áreas afins, com vínculo institucional efetivo        
no Ifba e experiência comprovada em gestão em        
educação. 

Coordenador de Curso da Área de      
Informática 

Graduado em Computação ou Engenharia Elétrica, com       
pós-graduação stricto sensu em educação ou áreas afins        
ao curso de atuação, com vínculo institucional efetivo no         
Ifba e experiência comprovada em gestão em educação. 

Coordenador de Professor Mediador 

Graduado em qualquer área, com pós-graduação stricto       
sensu em educação ou áreas afins, com vínculo        
institucional efetivo no Ifba e experiência comprovada em        
gestão em educação. 

 

 



 
Lê-se: 

ANEXO I 
 

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA REQUERIDA 

 
 

FUNÇÃO FORMAÇÃO  E EXPERIÊNCIA REQUERIDA 

Coordenador de Curso da Área de      
Turismo 

Graduado em Turismo ou áreas afins, com pós-graduação        
stricto sensu na área de Turismo ou áreas afins ou em           
educação ou áreas afins, com vínculo institucional efetivo        
no Ifba e experiência comprovada em gestão em        
educação. 

Coordenador de Curso da Área de      
Informática 

Graduado em Computação ou Engenharia Elétrica, com       
pós-graduação stricto sensu em educação ou áreas afins        
ao curso de atuação, com vínculo institucional efetivo no         
Ifba e experiência comprovada em gestão em educação. 

Coordenador de Professor Mediador 

Graduado em qualquer área, com pós-graduação stricto       
sensu em educação ou áreas afins (completa ou em         
andamento), com vínculo institucional no Ifba e       
experiência comprovada em gestão em educação. 

 

 

Lauro de Freitas, 04 de outubro de 2018. 


