
 

 

 
 

RETIFICAÇÃO N° 1 DE 26/09/2022  
 

A Diretora de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no uso de suas atribuições, resolve: Retificar o item nº 11 da 
Chamada Pública de Seleção da Equipe Multidisciplinar para Atuação como Bolsista no Projeto 
Ialodês da Bahia, que trata do Cronograma do Processo Seletivo.  

 

Os demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados. 

 
 
11. DO CRONOGRAMA 

 
1.1. As datas previstas no cronograma poderão ser alteradas, mediante interesse da 

DPAAE 
 
 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital 08/09/2022 
Impugnação do Edital 09/09//2022 
Apreciação dos pedidos de impugnação 
pela Coordenação do Projeto Ialodês 

12 a 13/09/2022 

Período de inscrições 14 a 28/09/2022 
Publicação da lista de candidatos inscritos 29/09/2022 

Análise da documentação 2ª etapa (sob demanda)* 
A partir de 
30/09/22 

sob demanda 
Publicação do resultado preliminar da análise 
documental (2ª etapa - sob demanda)* 

A definir, de acordo com as datas 
de realização da 2ª etapa 

Interposição de recurso contra o resultado da 
2ª etapa A definir, de acordo com as datas 

de realização da 2ª etapa 

Resultado da análise de recursos contra o 
resultado da 2ª etapa A definir, de acordo com as datas 

de realização da 2ª etapa 

Entrevistas (3ª etapa)  
Sob demandas 



 

Publicação do resultado preliminar A definir, de acordo com 
as datas de realização da 

3ª etapa 

 

Interposição de recurso contra o resultado da 
3ª etapa 

A definir, de acordo com 
as datas de realizaçãoda 

3ª etapa 

Publicação do resultado final A definir, de acordo com as 
datas de realização da 3ª 
etapa 

Convocações Sob demanda 

 
*OBS. A análise e publicação do resultado da 2ª etapa acontecerá por partes, sendo 
realizada a partir da demanda por cargos específicos e será publicada no site conforme 
datas sugeridas acima. 

 
 
 
 
 

Salvador, 26 de setembro de 2022 
 
 
 
 
 
                                                                      Marcilene Garcia de Souza 

Diretora de Políticas Afirmativas 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 


