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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Edital nº 001 de 14 de fevereiro de 2023.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2023.

A Diretora Geral em Exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA,
Campus Barreiras, no uso de suas atribuições legais, conferidas através da Portaria n.º 243, de 27 de janeiro
de 2023, torna pública a retificação do Edital de abertura das inscrições para eleição da Comissão Interna de
Saúde do Servidor Público (CISSP), do IFBA - Campus Barreiras, em seu Artigo 12, conforme errata a
seguir:
 
ONDE SE LÊ: 
Art. 12. O processo eleitoral observará as seguintes condições:
I. A inscrição será realizada individualmente de 16 a 19 de fevereiro de 2023, conforme cronograma anexo, de
forma virtual, através do SUAP (https://suap.ifba.edu.br/);
III. A eleição será realizada entre os dias 16 a 20 de março de 2023, conforme cronograma anexo, através do
sistema SUAP (https://suap.ifba.edu.br/);
 
LEIA-SE:
Art. 12. O processo eleitoral observará as seguintes condições:
I. A inscrição será realizada, individualmente, no dia 24 de fevereiro de 2023, conforme cronograma  anexo,
de forma presencial, a ser realizado através do preenchimento da ficha de inscrição a candidatos a membro da
CISSP-Barreiras, a ser  depositada na urna presente junto a portaria do IFBA-Barreiras.
III. A eleição será realizada entre os dias 08 e 09 de março de 2023, conforme cronograma anexo, de forma
presencial, a ser realizado através de voto impresso, o qual será  depositado na urna presente junto a portaria
do IFBA-Barreiras.
 
Os demais artigos constantes no Edital nº 001/2023 de 14 de fevereiro de 2023, permanecem inalterados. 

 
Barreiras, 23 de fevereiro de 2023.

 
Ana Carolina Santana Guedes 
Diretora Geral em Exercício  

Portaria nº 243 de 27 de janeiro de 2023
IFBA - Campus Barreiras 
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Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA DE SANTANA GUEDES,
Diretor(a) Geral Substituto(a) Eventual do IFBA Campus Barreiras , em 23/02/2023, às
16:28, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2762082 e o código CRC 4ED53329.
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