
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

                                                                     
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2016

O Instituto Federal  de Educação,  Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA),  Campus de Euclides da
Cunha, através da Diretoria de Ensino, torna públicas as retificações no Edital Nº 001/2016, de 30
de junho de 2016.

1. Onde se lê, no item 1.3 do edital:
“Bolsas e Auxílios: Bolsa de Estudos e Auxílio Transporte.”
Leia-se: 
“Bolsas e Auxílios: Bolsa de Estudos, Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte.”

2. Onde se lê, no item 3.2 do edital:
“dependam da mesma renda declarada pelo candidato”
Leia-se:
“dependam da mesma renda familiar declarada pelo candidato”

3. Onde se lê, no item 4.1.2 do edital:
“a “capa da ficha de inscrição” devidamente preenchida”
Leia-se:
“a “ficha de identificação” devidamente preenchida”

4. Onde se lê, no item 4.3 do edital:
“deverão ser entrevistados pela assistente social”
Leia-se:
“deverão ser entrevistados juntos pela assistente social”

5. No item 1, do anexo I do edital, inclui-se a opção “3. Auxílio Alimentação”.
6. No item 11, do anexo I do edital, onde-se lê:

“Serviços públicos prestados ao imóvel da sua família? (escolher apenas uma opção)”
Leia-se:
“Serviços públicos prestados ao imóvel da sua família? (é possível escolher mais de uma opção)”

7. No item 15, do anexo I do edital, a última linha da tabela foi agrupada às outras linhas, que
a partir disso passam a ocupar a mesma tabela e apenas uma página.

8. Onde se lê, nos itens 1.5, 1.9, 3.2, 3.4, 3.5 e 3.6, do anexo II do edital:
“modelo disponibilizado na sala da Diretoria de Ensino do Campus Euclides da Cunha”
Leia-se:
“modelo disponibilizado no site do Campus Euclides da Cunha”

9. No anexo III do edital inclui-se o item “3 Auxílio Alimentação” com a seguinte descrição:
“Tem como objetivo subsidiar uma refeição diária através da manutenção de uma estrutura de
fornecimento de refeições, bem como profissionais adequados para o fornecimento das refeições
aos estudantes diariamente, durante o período de vigência deste auxílio”

Euclides da Cunha, 13 de julho de 2016.

Alex Gonçalves Muniz
Diretor de Ensino


