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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS DO PROCESSO SELETIVO/2016 PARA OS 
CURSO TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO – REF. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

BOLETO BANCÁRIO  

 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, 

criado pela Lei no 11.892/2008, no uso de suas atribuições legais, considerando 

algumas inconsistências com arquivos de retorno bancário, torna público a retificação 

do item 3.6.2 dos Editais para o Processo Seletivo 2016 (PROSEL 2016) dos Cursos 

da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada, dos Cursos da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada EJA e dos Cursos 

da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente, mantendo inalterados 

os demais itens dos editais. 

 

Nos Editais para os cursos Integrados, Integrados EJA e Subsequentes. 

 

Onde se lê: 

3.6.2 Os candidatos que não tiverem a sua inscrição homologada, até o dia 10 de 

novembro de 2015, não terão acesso aos locais de prova no dia da sua 

aplicação, mesmo que apresentem o boleto bancário quitado no período 

destinado às inscrições. Com essa informação, fica decidido que o IFBA, não 

permitirá inclusão de candidatos em sala de prova que não tiveram suas inscrições 

homologadas. 

Leia-se: 

3.6.2 Os candidatos que não tiverem a sua inscrição homologada, até o dia 10 de 

novembro de 2015, não terão acesso aos locais de prova no dia da sua aplicação, 

exceto aqueles que apresentarem, no local de realização das provas, o boleto 

bancário quitado no período destinado às inscrições, permitindo-se a inclusão 

condicional desses candidatos em sala de prova mediante a assinatura do Termo 

Condicional para Realização da Prova - Anexo. A correção das provas desses 

candidatos ficará condicionada a efetiva comprovação do pagamento da taxa de 

inscrição. 

 

Salvador, 04 de dezembro de 2015. 

RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO 

Reitor 



 

 

 

Termo Condicional para Realização da Prova 

 

Eu, ........................................................................................................, portador do 

Registro Geral número ..............................., inscrito no processo seletivo 2016 do IFBA 

sob número ................................., para concorrer a uma vaga no curso Técnico em 

................................................................................................, na forma de ensino 

............................................................. . Declaro estar ciente de que apesar de não ter 

entrado com recurso pela falta de registro do meu nome nas listas preliminares 

publicados pelo IFBA, conforme previsto nos editais do processo seletivo 2016, o 

instituto por espontânea liberação está possibilitando que eu realize a prova de forma 

condicional à apresentação neste momento dos documentos comprobatórios de 

inscrição e pagamento da taxa de inscrição. Ciente que o IFBA irá verificar a exatidão 

da inscrição e pagamento da taxa, e em caso de não veracidade das informações 

prestadas, minhas folhas de respostas e de redação não serão avaliadas. Estando, 

desta forma, excluído do processo seletivo.  

 

........................................................ , 06 de dezembro de 2015 

................................................................................................... 

Assinatura por extenso do candidato 

 


