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EDITAL 01/2016 PARA OCUPAÇÃO DAS VAGAS REMANESCENTES DOS 
CURSOS SUBSEQUENTES – CAMPUS DE SEABRA 

 
O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Seabra, no uso de 
suas atribuições legais, delegadas pela Pró-Reitoria de Ensino através do Ofício n° 17/2016/PROEN, torna público que 
estarão abertas as inscrições, no período de  01 a 18 de novembro de 2016, para o Processo Seletivo Simplificado - 
2016 dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Forma Subsequente do Campus Seabra. 
 

1 - DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
A realização do Processo Seletivo Simplificado 2016 destina-se ao preenchimento das vagas remanescentes dos cursos 
subsequentes, fica a cargo da Diretoria Acadêmica e do Departamento de Ensino do Campus Seabra, aos quais cabe a 
responsabilidade de planejar, coordenar, executar e divulgar todas as informações pertinentes, de acordo com o 
calendário específico e as providências cabíveis. 

O Processo Seletivo Simplificado 2016 dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Forma 
Subsequente, destina-se aos candidatos que concluíram ou estão em vias de conclusão do Ensino Médio até a 
data prevista para a matrícula no IFBA. 
 

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1 Todo candidato estará concorrendo por Ampla Concorrência. As vagas, conforme previsão legal, são oferecidas por 
Ampla Concorrência e por Reserva de Vagas. 
 
2.1.1 Em obediência à Lei nº 12.711/2012, ao Decreto nº 7.824/2012 e à Portaria Normativa do MEC nº 18 de 
11/10/2012, fica estabelecido o sistema de reserva de 50% (cinquenta por cento) das vagas para estudantes que 
cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. No preenchimento destas vagas, 50% 
(cinquenta por cento) serão reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 
salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita. Essas vagas serão preenchidas, por curso e turno, por 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na 
população do Estado da Bahia, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 
equivale a 77% (setenta e sete por cento).  
 
2.1.2  Quadro resumo da distribuição percentual das vagas oferecidas: 
 

             
 
 

2.1.3 A comprovação da renda familiar do candidato é obrigatória e ocorrerá no ato da matrícula. A avaliação da 
documentação comprobatória da renda familiar e origem escolar do candidato que desejar concorrer às vagas 
destinadas a candidatos egressos do Sistema Público de Ensino com renda familiar bruta mensal igual ou inferior 
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a 1,5 salário mínimo nacional per capita, será realizada pela Coordenação de Registros Escolares (CORES) ou 
Gerência de Registros Acadêmicos (GRA) do campus Seabra. 
 
2.1.4 O IFBA poderá realizar avaliação socioeconômica, por amostragem, por meio de entrevista e/ou visita ao local 
do domicílio dos candidatos que declararam renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 
nacional per capita, bem como consulta a cadastro de informações socioeconômicas.  
 
2.1.5 Para os candidatos que desejem concorrer às vagas reservadas aos estudantes de escolas públicas brasileiras 
com renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita será necessário 
apresentar, no ato da matrícula, apenas um dos seguintes documentos das pessoas da família que recebem 
remuneração (incluindo o candidato):  
 

 QUANDO TRABALHADOR ASSALARIADO: Contracheques; Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; CTPS registrada e atualizada; CTPS registrada e atualizada ou carnê do 
INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica; Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.  

 QUANDO ATIVIDADE RURAL: Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver; Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; Quaisquer declarações tributárias 
referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso; Extratos bancários dos últimos três 
meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas; Notas fiscais de vendas.  

 QUANDO APOSENTADOS E PENSIONISTAS: Extrato mais recente do pagamento de benefício; Declaração de IRPF acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; Extratos bancários dos últimos 
três meses, pelo menos.  

 QUANDO AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver; Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 
candidato ou a membros de sua família, quando for o caso; guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último 
mês, compatíveis com a renda declarada; Extratos bancários dos últimos três meses.  

 QUANDO RECEBER RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS: Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 
houver. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em 
cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos. 

 
2.1.6 O candidato que for classificado em vaga destinada a candidatos egressos do Sistema Público de Ensino 
autodeclarados pretos, pardos ou indígenas deverá assinar no ato da matrícula a autodeclaração étnico-racial feita 
por ocasião da inscrição ao Processo Seletivo Simplificado Edital 01/2016 (Ver Anexo III). 
 
2.1.7 Perderá a vaga o candidato que não comprovar, na forma e nos prazos estabelecidos, a condição exigida para a 
ocupação da vaga reservada, ou que não assinar, quando for o caso, a autodeclaração étnico-racial. 
 
2.1.8 A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula e a qualquer tempo, em 
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula no 
IFBA, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 
 
2.1.9 A comprovação da condição de egresso do sistema público de ensino fundamental pelo candidato que for 
classificado no Sistema de Cotas para estudantes de escolas públicas dar-se-á mediante apresentação, quando da 
matrícula, de CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DE TODO O ENSINO FUNDAMENTAL, seja na 
Forma de Ensino Regular, seja na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, reconhecidos pelo órgão público 
competente, bem como pela comprovação de aprovação em exames de certificação de competência ou de avaliação 
de jovens e adultos, realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 
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3 - DA INSCRIÇÃO 
 
3.1 Para efetuar sua inscrição, o candidato deve seguir duas etapas: 
 
ETAPA 1: Acessar o site do IFBA- Campus Seabra, através do endereço http://www.seabra.ifba.edu.br e preencher o 
formulário eletrônico de pré-inscrição;  
 
ETAPA 2: Entregar o REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO (Anexo I), impresso e assinado, no setor de Protocolo do IFBA- 
Seabra (presencialmente).  
 
OBS: Quando o candidato requerer atendimento diferenciado no dia de realização da prova, este deverá entregar 
também documento que comprove a necessidade de atendimento diferenciado.  
 
3.1.1 Caso o candidato não disponha de acesso à internet, poderá utilizar as instalações físicas do campus IFBA 
Seabra, em dias úteis, nos horários de 8h às 12h e das 13h às 17h.  
 

3.1.2 A não entrega do comprovante de pré-inscrição, impresso e assinado implica automaticamente na NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO.  
 
3.1.3. Caso o candidato faça mais de uma inscrição, será considerada a mais recente para fins de homologação. 

Período de inscrições: 01 a 18 de novembro de 2016 

Horário: 8h00min as 17h00min 

Local: Campus Seabra 

Documentação necessária para a inscrição: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 

b) Documento Oficial de Identificação com foto. 

3.1.2 São considerados documentos oficiais de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelos Corpos de Bombeiros Militares, pelos Órgãos Fiscalizadores de Exercício 
Profissional (Ordens, Conselhos etc.), Passaportes, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, Carteiras Funcionais do Ministério Público e Magistratura e Carteiras Funcionais 
expedidas por Órgão Público que valham como identidade na forma da Lei. Os documentos deverão estar em 
perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. 
 

3.2 O IFBA não aplicará taxa de inscrição para o presente Processo Seletivo Simplificado. 
 
 

4 - DOS CURSOS E VAGAS 
 
4.1 Objetivos dos Cursos 
 

 Possibilitar a aquisição dos conhecimentos e habilidades previstas nos currículos;  

 Aprofundar os conhecimentos, possibilitando o aperfeiçoamento profissional;  

 Fornecer preparação básica para o trabalho e para a cidadania;  

 Desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico; 

 Aprofundar a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos.  
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4.2 Cursos Ofertados 
 
4.2.1 Técnico em Informática: O técnico de nível médio em Informática estará capacitado a compreender e avaliar as 
necessidades do usuário, especificar adequadamente equipamentos e/ou serviços de Tecnologia da Informação para 
contextos específicos, projetar, instalar e manter sistemas computacionais e aplicativos em funcionamento. Desta 
forma, este egresso deverá: processar as informações, pela sua natureza, que interessam às organizações e/ou à 
sociedade como um todo; atuar na elaboração e desenvolvimento de sistemas web e no projeto e desenvolvimento de 
sistemas voltados à plataforma de dispositivos móveis; ter senso crítico; impulsionar o desenvolvimento econômico da 
região, empreendendo, inovando e integrando a formação técnica ao pleno exercício da cidadania. 
 
4.2.2 Técnico em Meio Ambiente: O técnico em meio ambiente atua na organização de programas de educação 
ambiental, conservação e preservação de recursos naturais, redução, reuso e reciclagem; trabalha com gestão de 
resíduos sólidos e gasosos, afluentes domésticos e industriais (esgotos), saneamento ambiental e estudo de impactos 
ambientais em áreas urbanas; faz gestão ambiental de impactos decorrentes do uso de agroquímicos em projetos de 
irrigação, drenagem, obras hidráulicas e áreas de exploração mineral. Onde atua: instituições públicas, privadas e não 
governamentais, como estações de tratamento de resíduos, unidades de conservação ambiental, indústrias e 
agroindústrias. 
 
4.3 Vagas oferecidas para os Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio - FORMA SUBSEQUENTE – via 
prova objetiva e redação: 

 
 
4.3.1 O turno de oferta dos cursos é o noturno, mas devido às más condições de acesso ao campus, onde se observa 
a falta de pavimentação e iluminação adequadas, as aulas iniciarão temporariamente no turno vespertino. 

4.3.2 As vagas ofertadas por este Edital referem-se às vagas remanescentes dos cursos subsequentes. 

4.3.3 Os candidatos classificados para os cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Forma Subsequente, 
serão convocados em tantas chamadas quanto forem necessárias até o preenchimento total das vagas ofertadas, 
observando-se a ordem de classificação de acordo com o item 2 deste Edital que obedece à Lei 12.711/2012. 

4.4 Ocorrendo empate, será classificado em primeiro lugar o candidato com maior nota da prova de redação. 
Persistindo o empate, a vaga será do candidato com maior idade. 

4.5 As convocações para matrículas dos candidatos classificados serão publicadas no endereço www.seabra.ifba.edu.br
   
 

5- DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
5.1 O Processo Seletivo Simplificado Edital 01/2016 será realizado em única etapa que consistirá na realização de 01 
prova de redação dissertativa argumentativa e uma prova objetiva de matemática, a ser aplicada no dia 04 de 
dezembro de 2016, das 8h às 12h, no IFBA - Campus Seabra. 

5.2 A prova de redação deverá ser feita à caneta de tinta azul ou preta. Não será atribuída nota à prova de redação 
que for feita a lápis. 

http://www.seabra.ifba.edu.br/
http://www.seabra.ifba.edu.br/
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5.3 A prova de redação será elaborada e corrigida por uma banca constituída por profissionais da área de Língua 
Portuguesa. 

5.4 A Redação possui a nota máxima de 10,0 (dez) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada 
considerando-se: o tratamento do tema de forma pessoal (conteúdo); a sequência lógica de ideias, estrutura do 
parágrafo e expressividade; adequação do vocabulário (estrutura); ortografia, acentuação, concordância, pontuação e 
regência (correção de linguagem); colocação de parágrafos e de margens (organização gráfica).  

5.5 Os critérios a serem utilizados na correção da prova de redação são: 

 a) Utilização da linguagem adequada ao tipo de texto solicitado; 

 b) Respeito à estrutura textual da modalidade escolhida; 

 c) Produção do texto com coesão e coerência textuais; 

 d) Fidelidade ao tema proposto; 

 e) Apresentação de textos legíveis; 

 f) Obediência ao número de linhas solicitado. 

5.6 A nota da Redação será dada pela média aritmética das notas de dois avaliadores.  

5.7 A prova de Matemática conterá 20 questões objetivas, contendo 5 proposições em cada questão, versando sobre 
os assuntos abaixo descritos:  
1. Raciocínio lógico;  
2. Funções afim e quadrática;  
3. Relações Métricas no triângulo retângulo;  
4. Área de figuras planas;  
5. Noções de razão e proporção;  
6. Juros simples. 

5.7.1 A prova de matemática será elaborada e corrigida por uma comissão constituída por profissionais da área de 
matemática.  
 
5.7.2 A prova de Matemática terá caráter eliminatório e classificatório.  
 
5.7.3 A prova de matemática possui a nota máxima de 10,0 (Dez) pontos. Casa questão vale 0,5 (meio) ponto.  
 
5.8 A Nota Final (NF) de cada candidato será obtida fazendo a soma da Nota Média da Redação (NMR) com a nota da 
Prova de Matemática (PM) e posteriormente dividindo por 2, para se obter Nota Final(NF) entre 0 e 10,0 pontos. A 
NMR será obtida somando as notas atribuídas por dois avaliadores e dividindo por 2. Caso as notas da redação de um 
candidato apresente divergência igual ou superior a 3 pontos, a comissão encaminhará a redação para correção de um 
terceiro avaliador. Após a correção do avaliador, serão preservadas as duas maiores notas.  
Obs: Equação para obtenção da nota final: NF = [(NMR)+(PM)]/2. 

 

6 – LOCAL E HORÁRIO DA APLICAÇÃO DA PROVA 
 
6.1 Local da prova: Campus Seabra. 

6.2 Os portões para acesso aos locais de realização da prova serão abertos às 07h20min e fechados às 07h50min.   
 
6.3 A prova terá duração de 4 horas, com início previsto para as 8h00min. 
 
6.4 O acesso à sala de prova só será possível mediante a apresentação do mesmo documento Oficial de Identificação 
(Original ou Cópia Autenticada) informado no ato da inscrição. 
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7 – RESULTADO 
 
7.1 O Gabarito da prova de Matemática, resultado preliminar, interposição de recursos e resultados final seguirão 
calendário previsto no cronograma do certame (Anexo II), deste edital, no local indicado em cada item do 
cronograma.  
 
7.2 O prazo máximo para interposição de recursos será de 24h úteis após a divulgação oficial dos gabaritos. Poderão 
ser interpostos recursos referentes à formulação das questões e/ou alternativas, e aos gabaritos. Os recursos deverão 
ser encaminhados à comissão de realização do Processo Seletivo Simplificado, presencialmente, no Campus do IFBA 
em Seabra, no setor de Protocolo.  
 
7.3 Os Recursos deverão conter: o nome do candidato, data e hora de interposição do recurso, CPF do candidato, 
número de inscrição do candidato, identificando a (s) questão (ões), com justificativa clara e coerente. 
 

8 – ATENDIMENTO DIFERENCIADO  
 
8.1 Os candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado no dia da prova deverão informá-lo no campo 
adequado do formulário de inscrição e apresentar, no período de 01 a 21 de novembro de 2016, original e cópia do 
Laudo Médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a necessidade específica que justifique o atendimento 
diferenciado com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).  
O Laudo Médico deverá ser entregue no setor de Protocolo, acompanhado do requerimento de inscrição, dentro do 
prazo de inscrição, conforme o cronograma deste edital. 

8.2 A não apresentação do Laudo Médico, conforme dispõe o item anterior, isenta o IFBA de qualquer 
responsabilidade no atendimento diferenciado para a realização das provas.  
 
8.3 Os atendimentos diferenciados que estarão disponíveis na realização da prova são:  
 
Ledor: Serviço especializado de leitura da prova para pessoas com deficiência visual, deficiência física, deficiência 
intelectual, autismo, déficit de atenção ou dislexia. O ledor poderá ser responsável também pela transcrição das 
respostas do candidato para as folhas de resposta e de redação, quando se mostrar necessário.  
Transcritor: Serviço especializado de preenchimento das folhas de resposta e de redação para participantes 
impossibilitados de escrever ou de preencher essas folhas.  
Prova ampliada: Prova impressa em papel A3 (aproximadamente fonte de tamanho 24) para facilitar a leitura por 
parte de pessoas com baixa visão.  
Intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais): Profissional habilitado para mediar a comunicação entre surdos e 
ouvintes e, no ato da prova, traduzir do português para a Libras o conteúdo abordado, assim como qualquer outra 
comunicação no ambiente da aplicação da prova.  
Sala acessível: Local de prova provido de acessibilidade a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, rota 
de acesso sem obstáculos;  

Sala mais vazia: Locais de prova indicados para pessoas com deficiência auditiva, deficiência intelectual, transtorno 

mental grave ou severo, déficit de atenção ou dislexia.  
Sala de amamentação: Locais reservados para a acomodação de crianças em fase de amamentação, acompanhadas 
de adultos indicados pelo responsável. 

 

9 - DA MATRÍCULA  
 
9.1 A Matrícula será efetuada na Coordenação de Registros Escolares (CORES) do Campus Seabra, no período a ser 
divulgado no ato da publicação dos resultados. 

9.2 O candidato que não comparecer para a matrícula nos prazos determinados perderá o direito à vaga. 
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9.3 Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Documento Oficial de Identidade (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada); 

b) C.P.F (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada); 

c) Certificado de conclusão do Ensino Médio, acompanhado de Histórico Escolar completo (fotocópia com o 
original ou fotocópia autenticada); 

d) Para candidato classificado no Sistema de Cotas para estudantes de escolas públicas é obrigatória a 
apresentação do certificado de conclusão e histórico escolar de todo o ensino fundamental. 

e) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada); 

f) 01 (uma) foto 3x4; 

g) Título de Eleitor, com comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral (para maiores de 18 anos) (fotocópia 
com o original ou fotocópia autenticada); 

h) Prova de que está em dia com suas obrigações militares (sexo masculino) para os maiores de 18 anos 
(fotocópia com o original ou fotocópia autenticada); 

i) Comprovante de Vacinação Antitetânica (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada), conforme 
determina a Resolução nº 19/2006. 

j) Para candidato classificado dentro das vagas reservadas aos estudantes de escolas públicas brasileiras com 
renda bruta familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, será necessário 
apresentar um dos documentos relacionados no item 2.1.5. 

OBS: A documentação a que se refere às alíneas c e d, sendo incompleta ou falsa, invalidará a aprovação no 
Processo Seletivo Simplificado 2016, impossibilitando a matrícula. 

 

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.1 A inscrição e/ou matrícula será cancelada a qualquer tempo, quando houver: documentação irregular ou 
incompleta, formulário de inscrição incompleto, solicitação enviada fora do prazo e procedimentos em desacordo com 
as normas estabelecidas neste Edital. 

10.2  O ato da inscrição representa a ciência e aceitação total e incondicional do que aqui é normatizado. 
 

10.3  Além da 1
a
 chamada para matrícula, poderão ocorrer novas chamadas a depender das condições de estrutura da 

Instituição e do número de desistentes, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação, respeitadas as 
reservas de vagas previstas neste Edital. 

10.4  São de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento da publicação e a divulgação do resultado. 

10.5  A Diretoria de Acadêmica do Campus Seabra divulgará, sempre que necessário, adendos, normas 
complementares e avisos oficiais relativos ao presente Edital. Os casos omissos e situações não previstas neste 
Edital serão resolvidos pela Direção Geral do IFBA - Campus Seabra. 

 

 
Seabra, 21 de outubro de 2016. 
 
 
DIRETOR(A) GERAL DO CAMPUS SEABRA 
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

NOME COMPLETO: 

RG: CPF: 

DATA DE NASCIMENTO: NATURALIDADE: 

ENDEREÇO/BAIRRO: 

CIDADE/ESTADO: 

TEL. RESIDENCIAL: CELULAR:  

E-MAIL: 

DESEJA SE INSCREVER PARA QUAL CURSO? 
(   ) TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE - FORMA SUBSEQUENTE 

(   ) TÉCNICO EM INFORMÁTICA -  FORMA SUBSEQUENTE 

NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL?   (   )SIM    (   ) NÃO 

EM CASO DE NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL, FAVOR ESPECIFICAR: 
________________________________________________________________________________________________ 

(   ) NÃO DESEJO CONCORRER POR RESERVA DE VAGA 

(   ) DESEJO CONCORRER 
POR RESERVA DE VAGA: 

(  ) RENDA ATÉ 1,5 SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA; 
(   )PRETO/PARDO/ 
INDÍGENA. 
(   ) OUTRAS ETNIAS. 

 (  ) RENDA ACIMA DE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA; 
(   )PRETO/PARDO/ 
INDÍGENA. 
(   ) OUTRAS ETNIAS. 

(   ) DESEJO CONCORRER POR RESERVA DE VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

DECLARO, para os devidos fins, que estou ciente de que a classificação será de acordo com os critérios do Edital e também que 
possuo todos os documentos exigidos para a matrícula. 
DECLARO que li o Edital 01/2016 para Ocupação das Vagas Remanescentes dos Cursos Subsequentes do IFBA - Campus de Seabra e 
que tenho plena ciência e aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderei alegar desconhecimento. 

 
Seabra, _____de _________________ de  2016. 
 
Assinatura do requerente: _____________________________________________________________ 
 
 

COMPROVANTE DO CANDIDATO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 01/2016 

IFBA CAMPUS SEABRA 

 

Nome: _____________________________________________  

Curso: ______________________________________________  Modalidade: _____________________________  

 

Data do requerimento:   ____  /____ / 2016                       Atendido por: _____________________________  

(assinatura e carimbo)  
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ANEXO II  
 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA OBSERVAÇÃO 

Publicação do Edital Simplificado 21/10/2016 
No site do IFBA Seabra: 
http://www.seabra.ifba.edu.br 
e nos murais do campus. 

Pré-inscrições via internet 01/11 a 18/11/2016  
No site do IFBA Seabra: 
http://www.seabra.ifba.edu.br 

Entrega do requerimento de 
inscrição (Presencialmente) 

01/11 a 21/11/2016  

IFBA - Campus Seabra.  
Endereço: Estrada Vicinal para 
Tenda, s/nº, Barro Vermelho - 
Seabra/BA CEP: 46.900-000. 
 Horário: das 8h às 17h. No setor de 
protocolo. 

Homologação das inscrições 22/11/2016 
No site do IFBA Seabra: 
http://www.seabra.ifba.edu.br 
e nos murais do campus. 

Interposição de recursos- Inscrições 
não homologadas. 

23/11 e 24/11/2016 
Setor de protocolo – IFBA Campus 
Seabra 

Divulgação da lista final de inscrições 
homologadas 

25/11/2016 
No site do IFBA Seabra: 
http://www.seabra.ifba.edu.br 
e nos murais do campus. 

Provas 

 
04/12/2016 (Domingo) 

 
Portão abre 7h20min e fecha 

7h50min. 

IFBA - Campus Seabra.  
Endereço: Estrada Vicinal para 
Tenda, s/nº, Barro Vermelho - 
Seabra/BA CEP: 46.900-000. 
Horário: das 8h as 12h. 
 

Divulgação do Gabarito 06/12/2016 
No site do IFBA Seabra: 
http://www.seabra.ifba.edu.br 
e nos murais do campus. 

Divulgação resultado preliminar da 
Prova 

16/12/2016 
No site do IFBA Seabra: 
http://www.seabra.ifba.edu.br 
e nos murais do campus. 

Período de recursos referente à 
Prova 

19/12 e 20/12/2016 
Setor de protocolo do IFBA campus 
Seabra. 

Resultado dos recursos 
21/12/2016 

Até as 18h00min 

No site do IFBA Seabra: 
http://www.seabra.ifba.edu.br 
e nos murais do campus. 

Resultado Final da Prova 22/12/2016 
No site do IFBA Seabra: 
http://www.seabra.ifba.edu.br 
e nos murais do campus. 

Matrículas 09/01/2017 a 20/01/2017 
No setor de Coordenação de 
Registros Escolares – CORES/ IFBA 
Seabra. 

Início das aulas 01/02/2017 A partir das 13h15min. 

 
Observação: A critério da comissão organizadora, desde que haja razões que justifiquem e garantam a realização de 
todas as etapas do certame, o presente cronograma poderá sofrer alterações . Caso haja alterações, um novo 
cronograma deverá ser divulgado no site do campus: http://www.seabra.ifba.edu.br 

http://www.seabra.ifba.edu.br/
http://www.seabra.ifba.edu.br/
http://www.seabra.ifba.edu.br/
http://www.seabra.ifba.edu.br/
http://www.seabra.ifba.edu.br/
http://www.seabra.ifba.edu.br/
http://www.seabra.ifba.edu.br/
http://www.seabra.ifba.edu.br/
http://www.seabra.ifba.edu.br/


 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

                                                                      

  

 10 

 

ANEXO III 
 

 
 

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 
 
 
 

Eu,__________________________________________________________, portador(a) do RG nº 
______________________ e CPF nº _______________________, declaro, em conformidade com a 
classificação do IBGE, que sou:____________________( Preto, Indígena ou Pardo) . 

Declaro estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira 
responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, estarei sujeito às sanções previstas em lei.  

 
Seabra, _____ de ____________________ de 2016.  

 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 

______________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 

(em caso de candidato menor de 18 anos) 
 

 

 


