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AVISO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – Campus Santo Antônio de
Jesus, por meio da Coordenação de Extensão, em parceria com o NUPI/PROGRAD da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em conformidade com a 13.796 de 03 de janeiro de 2019, faz
saber aos candidatos ao Exame de Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação de
Libras/Língua Portuguesa, denominado PROFLIBRAS BAHIA, que caso por motivos religiosos o
candidado não possa participar das etapas da proficiência se essas vierem a ser agendadas para
acontecerem em um dia de sábado, que realizem, até o dia 26 de março de 2020, o prévio e motivado
requerimento, via e-mail, ao endereço proflibrasbahia@gmail.com. A data de realização das etapas para
tais candidatos que tiverem feito a prévia solicitação poderá vir a diferir da data marcada para os demais
candidados, mas a fixação da data de realização das etapas é de direito e responsabilidade da coordenação
geral do PROFLIBRAS e da coordenação local de aplicação. O não comparecimento do candidato ao local
de prova na data e horário que lhe tenha sido designado na publicação das listas de locais de prova, levará
a eliminação automática do candidato no exame de proficiência.
Atenciosamente,
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