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Edital 08/2022/PIBIEX/EM/PROEX/IFBA- Edital de Bolsas de Iniciação à Extensão para o 

A Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal da Bahia (IFBA), em atendimento ao disposto na Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2
nº 1.893 de 20 de novembro de 2014, tornam público a RETIFICAÇÃO 0
08/2022/PIBIEXEM/PROEX/IFBA apoiado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), com base na Res
26 de abril de 2017 – Regulamento para Concessão de Bo
de Nível Médio (na Modalidade Integrada, Subsequente, PROEJA e Concomitante) oferecidos pelo IFBA.
 

1.Onde se lê: 
 
“5.1.5 Terão caráter eliminatório: a) O não atendimento ao mencionado nos itens 5.1.1 a 5.1.5...”
 
Leia-se: 
 
“5.1.6 Terão caráter eliminatório: a) O não atendimento ao mencionado nos itens 5.1.1 a 5.1.5...”
 
2.Onde se lê: 
 

 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
Pró Reitoria de Extensão – PROEX 

 
Edital de Bolsas de Iniciação à Extensão para o Ensino Médio-

Reitoria de Extensão do Instituto Federal da Bahia (IFBA), em atendimento ao disposto na Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2
nº 1.893 de 20 de novembro de 2014, tornam público a RETIFICAÇÃO 03 do Edital de Bolsas de Iniciação à Extensão para o Ensino Médio 
08/2022/PIBIEXEM/PROEX/IFBA apoiado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), com base na Res

Regulamento para Concessão de Bolsas pelo IFBA, visando à seleção de estudantes regularmente matriculados nos cursos técnicos 
de Nível Médio (na Modalidade Integrada, Subsequente, PROEJA e Concomitante) oferecidos pelo IFBA.  

RETIFICAÇÃO 03 
 

Terão caráter eliminatório: a) O não atendimento ao mencionado nos itens 5.1.1 a 5.1.5...”; 

Terão caráter eliminatório: a) O não atendimento ao mencionado nos itens 5.1.1 a 5.1.5...”. 

-2022- PIBIEX-EM/IFBA 

Reitoria de Extensão do Instituto Federal da Bahia (IFBA), em atendimento ao disposto na Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008 e na Portaria 
ital de Bolsas de Iniciação à Extensão para o Ensino Médio - 

08/2022/PIBIEXEM/PROEX/IFBA apoiado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), com base na Resolução Nº 7, de 
lsas pelo IFBA, visando à seleção de estudantes regularmente matriculados nos cursos técnicos 



“5.1.6 A PROEX não se responsabilizará por problemas de submissão por conta de acesso à internet e ao SUAP...”; 
 
Leia-se: 
 
“5.1.7 A PROEX não se responsabilizará por problemas de submissão por conta de acesso à internet e ao SUAP...”. 
 
3. Onde se lê: 
 
“5.1.7 Os documentos solicitados que necessitem de assinaturas do(a) proponente ou da chefia poderão...”; 
 
Leia-se: 
 
“5.1.8Os documentos solicitados que necessitem de assinaturas do(a) proponente ou da chefia poderão...”. 
 
 
4. As demais disposições do Edital de 08/2022/PIBIEXEM/PROEX/IFBApermanecem inalteradas. 

 

 

Salvador/BA, 11 de julho de 2022.   
 
 
 

Profa. Nívea de Santana Cerqueira  
Pró-Reitora de Extensão  

 

 


