
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2017

O  Diretor  Geral  do  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DA  BAHIA  –  CAMPUS  DE  VITÓRIA  DA

CONQUISTA,  no uso de suas atribuições  legais,  conforme lhe confere  a  Portaria  nº.

820/Reitoria de 17 de junho de 2010, combinado com o que dispõe a Lei nº 8.112/90, com

base no item 8.6 das Disposições Gerais deste edital, resolve:

RETIFICAR o EDITAL Nº 02/2017, publicado no dia 29 de março de 2017, de forma a:

1. Estender o prazo da entrega de documentos para os discentes que compareceram no dia

do agendamento e que ficaram com documentação pendente, conforme o quadro abaixo:

DIA/HORÁRIO MANHÃ TARDE LOCAL

13/06/2017 08:00H ÀS 12:00H 14:00H ÀS 18:00H Gestão da Assistência Estudantil

(Restaurante Institucional)14/06/2017 08:00H ÀS 12:00H 14:00H ÀS 18:00H

A entrega deverá ser feita pelo discente ou seu responsável no dia, horário e local

indicados acima. Ficará sob a responsabilidade do discente ou seu responsável entregar a

documentação  pendente  já  autenticada,  juntamente  com  a  “Relação  de  Documentos

Pendentes PAAE – 2017” recebida pelo estudante no dia do agendamento.

A entrega deverá ser feita em envelope aberto e identificado com o nome completo

do discente e o seu curso. Um servidor do instituto fará a conferência da quantidade de

folhas entregues, lacrando o envelope na presença do estudante ou seu responsável.

Não serão aceitas  documentações  de discentes  que não compareceram no dia  e

horário marcado no agendamento divulgado no site do campus e mural do serviço social.

2. Manter preservadas todas as demais informações contidas no Edital Nº 002/2017,

anteriormente publicado, e revogar as disposições em contrário.

Gabinete do Diretor do IFBA/Câmpus de Vitória da Conquista, em 09 de junho de 2017.

Jaime dos Santos Filho

Diretor Geral
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