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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 23 de 28 de julho de 2021.
 
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA – CAMPUS SEABRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas através da Portaria nº 23
de 02 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União em 03 de janeiro de 2020, RESOLVE:
 
Art. 1º DESIGNAR o servidor Mateus Souza de Oliveira, Siape 3156700, como Coordenador Local da
IV Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais 2021 - OMIF.
 
Art. 2º É de responsabilidade do Coordenador Local, conforme disposto no item 4.2 do regulamento da
olimpíada:
a) Ler o regulamento, para conhecer a olimpíada e estudar a viabilidade de aplicação online no campus;
b) Atentar-se ao calendário e cumprir as atribuições no prazo;
c) Realizar a inscrição do campus, preenchendo a ficha disponibilizada no site da olimpíada:
https://omif.muz.ifsuldeminas.edu.br;
d) Caso houver, apresentar os dados dos estudantes que precisarão de provas adaptadas no ato da inscrição
do campus e, nestes casos, participar das reuniões com a Comissão  de Acessibilidade e Inclusão para
viabilizar as adaptações e acessibilidade necessárias;  
e) Fazer a divulgação da OMIF no campus e organizar a aplicação online da prova de 1ª fase.
 
Art. 3º O prazo de vigência desta Portaria é até 24 de outubro de 2021.
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
 

 

Documento assinado eletronicamente por NELSON DE SOUZA COSTA JUNIOR, Diretor(a)
Geral, em 28/07/2021, às 17:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1933170 e o código CRC C0C57957.
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