
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
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EDITAL 13/2018 – CURSO DE LIBRAS BÁSICO - RETIFICAÇÃO 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – Campus de Santo Antônio 
de Jesus faz saber, pelo presente Edital, que estarão abertas no período de 20 a 26 de fevereiro de 
2018, as inscrições para o CURSO DE LIBRAS BÁSICO na modalidade de Formação Inicial e 
Continuada – FIC, oferecido à comunidade em geral. 
 

ALTERAÇÃO 

Onde se lê: 

1. DA INSCRIÇÃO E DAS VAGAS 

1.4  O curso será realizado no período 08 de março a 06 de agosto de 2018, período em que deve 
ser integralizada a carga horária de 160 horas/aula. 

 

Leia-se: 

1. DA INSCRIÇÃO E DAS VAGAS 

1.4  O curso será realizado no período 12 de março a 01 de agosto de 2018, período em que deve ser 
integralizada a carga horária de 160 horas/aula. 

 

Onde se lê: 

4. DAS AULAS 

 
4.1 O Curso será ofertado na modalidade presencial e as aulas acontecerão na sede do IFBA – 
Campus de Santo Antônio de Jesus, cujo endereço consta do presente Edital, às terças e quintas-
feiras, das 13h30 às 17h30. 

 

 

Leia-se: 

4. DAS AULAS 

 

4.1 O Curso será ofertado na modalidade presencial e as aulas acontecerão na sede do 
IFBA – Campus de Santo Antônio de Jesus, cujo endereço consta do presente Edital, às 
segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30. 

 

2. DO CRONOGRAMA 

Período Atividades 

20 a 26 de fevereiro de 

2018 
Inscrições 

27 de fevereiro de 2018 Publicação da lista preliminar de inscritos 

28 de fevereiro de 2018 Prazo para recursos à lista de inscritos 

01 de março de 2018 Publicação da lista final de inscritos 

02 de março de 2018 Sorteio eletrônico e publicação da lista de selecionados 



 05 e 06 de março de 2018 

(08h00 às 12h00 / 13h00 

às 17h00) 

Matrícula da primeira chamada 

 07 de março de 2018 

(08h00 às 12h00 / 13h00 

às 17h00) 

Matrícula para vagas remanescentes, se houver 
(por ordem de chegada e apenas para candidatos que estejam na lista de 

inscrições homologadas e que não tenham tido o nome sorteado) 

08 de março de 2018 
 

Início das aulas 

Leia-se: 

3. DO CRONOGRAMA 

Período Atividades 

20 a 26 de fevereiro de 

2018 
Inscrições 

27 de fevereiro de 2018 Publicação da lista preliminar de inscritos 

28 de fevereiro de 2018 Prazo para recursos à lista de inscritos 

01 de março de 2018 Publicação da lista final de inscritos 

02 de março de 2018 Sorteio eletrônico e publicação da lista de selecionados 

 05 e 06 de março de 2018 

(08h00 às 12h00 / 13h00 

às 17h00) 

Matrícula da primeira chamada 

 07 de março de 2018 

(08h00 às 12h00 / 13h00 

às 17h00) 

Matrícula para vagas remanescentes, se houver 
(por ordem de chegada e apenas para candidatos que estejam na lista de 

inscrições homologadas e que não tenham tido o nome sorteado) 

12 de março de 2018 
 

Início das aulas 

 
Santo Antônio de Jesus, 19 de fevereiro de 2018. 

 
 

Edna da Silva Matos 
Diretora Geral Pro Tempore 


