
              
 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA 16ª OBMEP  

 

O presente documento tem o objetivo de informar os procedimentos que o estudante do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA Campus Salvador  deverá adotar 

para participar da 16ª OBMEP. 

A prova será aplicada no dia 28 de julho das 13:30h às 16:30h na forma online. Para realizar a 

prova, o estudante deverá acessar o link  16ª OBMEP - IFBA Campus Salvador no horário exato 

da prova. 

O estudante deverá preencher dois documentos para que sua prova seja validada com sucesso. 

i) O primeiro documento é o cartão de respostas (ver figura 1). Este documento deverá ser 

retirado na escola pelo estudante nos dias 26 e 27 de julho de 2021 das 09h às 11h e devolvido 

devidamente preenchido nos dias 29 e 30 de julho de 2021 das 09h às 11h. No dia da prova o 

estudante deverá preencher o gabarito físico e online.  

                                           Figura 1: Cartão de respostas OBMEP 

 

 

                                           Fonte: https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/ 

Para o estudante que, por algum motivo, não comparecer na escola para pegar o cartão de 

respostas e quiser participar da 16ª OBMEP, basta entrar no link da prova no dia e horário 

divulgados anteriormente. Os professores responsáveis pela 16ª OBMEP no IFBA Campus 

Salvador, Acelio Rodrigues Souza e Fellipe Antônio dos Santos Cardoso Leite, preencherão o 

cartão de respostas destes estudantes que não comparecerem para fazer a retirada do seu próprio 

cartão de respostas.  

ii)O segundo documento é o Termo de consentimento para autorização de publicação de nome 

na lista de classificados para a 2ª fase e na lista de premiados na 16ª OBMEP. Juntamente 

com o cartão de respostas, este documento poderá ser retirado na escola nos dias 26 e 27 de 

julho de 2021 das 09h às 11:00h e devolvido devidamente preenchido e assinado pelos  

https://forms.gle/WEnkHe7EKLh7C2wg7
https://forms.gle/WEnkHe7EKLh7C2wg7


              
 

responsáveis legais (alunos menores de 18 anos) ou assinado pelo próprio estudante se for maior 

de 18 anos de idade.  

Para os estudantes que não tiverem condições de fazerem a retirada do referido documento na 

escola, o mesmo deverá fazer o download Termo de Consentimento, imprimir, assinar conforme 

orientação anterior e anexar em pdf no espaço reservado na própria prova do dia 28 de julho. 

Mais informações: obmep.ifba.ssa@gmail.com 

 

Atenciosamente,  

 

Acelio Rodrigues Souza 

Profº Responsável pela OBMEP no IFBA Campus Salvador  
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