
Inscrições de 09 de outubro 

a 16 de novembro de 2012

www.ifbaiano.edu.br

Criado em 2008, pela Lei Federal 11.892, o Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia Baiano é uma instituição pública de educa-
ção básica e superior, especializada na oferta de 
Educação Pro�ssional e Tecnológica. 

Está aberto o Processo Seletivo 2013 para 
ingresso de estudantes nos cursos técnicos. 
Venha fazer parte desta rede de oportunidades.

Saiba as cidades que sediam o IF Baiano:
  

 Bom Jesus da Lapa

 Catu

 Governador Mangabeira

 Guanambi

 Itapetinga

 Santa Inês

 Senhor do Bon�m

 Teixeira de Freitas

 Uruçuca

 Valença



A inscrição será exclusivamente via internet acessan-
do a página www.ifbaiano.edu.br no período de 
09 de outubro a 16 de novembro de 2012 mediante 
o pagamento da taxa no valor de R$10,00 (dez reais). 
Os candidatos, que preencherem os requisitos 
necessários, poderão solicitar a isenção da taxa no 
período de 09 a 23 de outubro de 2012.

Pré-requisitos:

    • Forma Integrada: Ensino Fundamental completo 
até a data da matrícula;

    • Forma Subseqüente: Ensino Médio completo ou 
equivalente até a data da matrícula;

   • Proeja: maiores de 18 anos com Ensino Funda-
mental completo até a data da matrícula.

O processo de avaliação para os candidatos do 
Proeja será através de entrevista a ser realizada no 
período de 07 a 11 de janeiro de 2013, com isenção 
do pagamento da taxa de inscrição.
 
As provas objetivas* e a redação serão aplicadas no 
dia 16 de dezembro de 2012 (domingo), das 09h às 
13h, horário o�cial de Brasília.

 
* A data de realização das provas poderá ser modi�cada. 

O candidato terá a responsabilidade de consultar todas as 

informações referentes ao Processo Seletivo na página eletrônica 

do IF Baiano: www.ifbaiano.edu.br.
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CURSOS TÉCNICOS 

INTEGRADO (para quem JÁ 
concluiu o Ensino Fundamental)

SUBSEQUENTE (para quem JÁ 
concluiu o Ensino Médio)

PROEJA* (Ensino Fundamental 
Completo e acima de 18 anos)CAMPI DO IF BAIANO

* A seleção para o Proeja (entrevista) será no período de 07 a 11 de janeiro de 2013.


