
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

EDITAL 09/2019  – RETIFICAÇÃO
CURSO DE INGLÊS BÁSICO 1 

A DIRETORA  GERAL  PRO TEMPORE DO INSTITUTO  FEDERAL  DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) – CAMPUS – SANTO ANTÔNIO DE JESUS, no uso de suas
atribuições legais, torna público e estabelece a reticaçao do Edital Nº 09/2019, no item a
seguir descrito, mantendo inalterados os demais itens do edital.

ONDE SE LÊ:

2.3 O curso será realizado no período  de  03 de setembro a 11 de dezembro de 2019,
período em que deve ser integralizada a carga horária de 45 horas/aula, em um encontro
semanal de 3h/aula às quartas-feiras das 18:00 às 21:00h.

LEIA-SE:

2.3 O curso será realizado no período  de  04 de setembro a 11 de dezembro de 2019,
período em que deve ser integralizada a carga horária de 45 horas/aula, em um encontro
semanal de 3h/aula às quartas-feiras das 18:00 às 21:00h.

ONDE SE LÊ:

7. DO CRONOGRAMA
Período Atividades

07/08/2019 até
15/08/2019

Inscrições

16/08/2019 Publicaçao da lista preliminar de inscritos

Até 19/08/2019 Prazo para recursos à lista de inscritos

20/08/2019 Publicaçao da lista inal de inscritos

21/08/2019 Sorteio eletrônico e publicaçao da lista de selecionados

22 e 23/08/2019 Matrícula da primeira chamada (08 às 12:00, 13:00 às 17:00 e 18:00 às
21:00)

27/08/2019 Matrícula para vagas remanescentes, se houver. A partr das 14:00h.
(Por ordem de chegada e apenas para candidatos que estejam na lista de

inscrições homologadas e que nao tenham tdo o nome sorteado) 

28/08/2019 Preenchimento de vagas remanescentes por interessados mesmo que nao
tenham partcipado das etapas anteriores de seleçao. 

03/09/2019 Início das aulas.



LEIA-SE:

7. DO CRONOGRAMA
Período Atividades

07/08/2019 até
15/08/2019

Inscrições

16/08/2019 Publicaçao da lista preliminar de inscritos

Até 19/08/2019 Prazo para recursos à lista de inscritos

20/08/2019 Publicaçao da lista inal de inscritos

21/08/2019 Sorteio eletrônico e publicaçao da lista de selecionados

22 e 23/08/2019 Matrícula da primeira chamada (08 às 12:00, 13:00 às 17:00 e 18:00 às
21:00)

27/08/2019 Matrícula para vagas remanescentes, se houver. A partr das 14:00h.
(Por ordem de chegada e apenas para candidatos que estejam na lista de

inscrições homologadas e que nao tenham tdo o nome sorteado) 

28/08/2019 Preenchimento de vagas remanescentes por interessados mesmo que nao
tenham partcipado das etapas anteriores de seleçao. 

04/09/2019 Início das aulas.

Santo Antônio de Jesus – BA, 02 de setembro de 2019.

EDNA DA SILVA MATOS

Diretora Geral Pro Tempore


