
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BR 349 – Km 14 – Rodovia Bom Jesus da Lapa – Santa Maria da Vitória – CEP: 47600-000 

E-mail: secretaria@lapa.ifbaiano.edu.br / gabinete@lapa.ifbaiano.edu.br  
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO  

CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 

 

 

 

RETIFICAÇÃO 01 

EDITAL DE MATRÍCULA 07/2016, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 

 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano – Campus 

Bom Jesus da Lapa, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Portaria Nº 333 

de 18/03/2014, DOU de 19/03/2014 e, em observância ao Edital Propes n° 04, de 28 de julho 

de 2016, referente ao PROCESSO SELETIVO PARA A ESPECIALIZAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO DO CAMPO, torna pública a presente retificação do Edital de Matrículas nº 

07, de 28/09/2016: 

ONDE SE LÊ: 

 

2. DA DOCUMENTAÇÃO: 

  

No ato da matrícula, o candidato deverá preencher a ficha de cadastro fornecida pela SRA e 

apresentar original e cópia dos seguintes documentos:  

 Cédula de Identidade; 

 CPF; 

 Diploma, Certificado de Conclusão de Curso de Graduação ou comprovante de 

matrícula de graduação (último semestre);  

 Fotocópia da Reservista (Candidatos do Sexo Masculino); 

 Comprovante de residência; 

 Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral, para maiores de 18 anos (solicitar 

no cartório eleitoral ou no site: www.tre-ba.gov.br); 

 Procuração com firma reconhecida, quando a matrícula for efetuada por terceiros;  

 Declaração ou outro documento expedido pela Secretaria de Educação, Núcleo 

Regional de Educação ou outra esfera gestora, comprovando o efetivo exercício 

docente em escola do campo (somente para os candidatos que concorreram como 

professores); 

 Cópia de Termo de Posse como professor efetivo (somente para professores); 
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 Uma foto 3x4 recente. 

LEIA-SE: 

 

2. DA DOCUMENTAÇÃO: 

 

No ato da matrícula, o candidato deverá preencher a ficha de cadastro fornecida pela SRA e 

apresentar original e cópia dos seguintes documentos:  

 Cédula de Identidade; 

 CPF; 

 Diploma, Certificado de Conclusão de Curso de Graduação ou comprovante de 

matrícula de graduação (último semestre);  

 Fotocópia da Reservista (Candidatos do Sexo Masculino); 

 Comprovante de residência; 

 Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral, para maiores de 18 anos (solicitar 

no cartório eleitoral ou no site: www.tre-ba.gov.br); 

 Procuração com firma reconhecida, quando a matrícula for efetuada por terceiros;  

 Declaração ou outro documento expedido pela Secretaria de Educação, Núcleo 

Regional de Educação ou outra esfera gestora, comprovando o exercício docente em 

escola do campo (somente para os candidatos que concorreram como professores); 

 Uma foto 3x4 recente. 

 Certificados de todos os cursos e apresentação de trabalhos na área de educação 

do campo, referenciados no Memorial Descritivo.     

 

Bom Jesus da Lapa, 30 de setembro 2016. 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Ariomar Rodrigues dos Santos 

Diretor Geral  

Campus Bom Jesus da Lapa 
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