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Nota Informa va referente à re ficação da lista preliminar da etapa de análise do histórico escolar no PROSELNota Informa va referente à re ficação da lista preliminar da etapa de análise do histórico escolar no PROSEL

2023, Edital 39-2022, do IFBaiano 2023, Edital 39-2022, do IFBaiano campuscampus Itaberaba. Itaberaba.

 

A Comissão Local do Processo Sele vo de Ingresso campus Itaberaba vem através desta nota

informar aos par cipantes do processo sele vo, e seus respec vos responsáveis legais, que re ficamos a Análise

Preliminar do Histórico Escolar em consonância com o Título 10 do Edital 39 de 27 de Outubro de 2022, ao dispor

sobre a sistemá ca adotada para o preenchimento de vagas, conforme a classificação geral por notas (Ampla

Concorrência - A0), e as respec vas modalidades de cotas indicadas pelos grupos dispostos no ar go 2.4 do já

referido edital.

Frente a isto, adotamos como encaminhamento re ficação no prazo para a interposição de

recursos a esta etapa do processo sele vo, ressaltando que os recursos encaminhados previamente serão

considerados para análise.

Nos desculpamos por possíveis transtornos, e agradecemos pela compreensão.
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