
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Bom Jesus da Lapa

PORTARIA 24/2021 - BJL-GAB/BJL-DG/RET/IFBAIANO, de 6 de abril de

2021

Dispõe sobre a comissão responsável pela análise dos pedidos
de matrículas em vagas ociosas do curso de Engenharia
Agronômica, semestre 2020.2.

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS

BOM JESUS DA LAPA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 446, de 19/03/2018, publicada

no D.O.U. de 20/03/2018, Seção 2, página 22, de acordo com as disposições con das do Regimento Geral do IF

Baiano e na Portaria nº 2.564/2018 – RET-GAB/IFBAIANO, de 26/09/2018, CONSIDERANDO:

-  o teor do processo 23328.250507.2021-58; 

R E S O L V E: 

Art. 1º  Designar os membros abaixo relacionados para compor comissão responsável pela análise dos pedidos de

matrículas em vagas ociosas, referentes ao Edital nº 12/2021, de 16 de março de 2021, no âmbito do curso de

Bacharelado em Engenharia Agronômica do Ins tuto Federal Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa.

Nome Cargo Matrícula Função na comissão

Manoel Xavier de Oliveira Júnior Professor EBTT 1967754 Presidente

Iug Lopes    Professor EBTT 1202107 Membro

Suêde Santos Barbosa Professora EBTT 1952056 Membro

Jefferson Oliveira de Sá Professor EBTT 1886093 Membro

Art. 2º  São atribuições da comissão: 

I - Recepcionar do presidente da comissão de processo sele vo os processos individuais dos candidatos às vagas

ociosas;

II - Elaborar, para cada processo, parecer consubstanciado de análise da histórico escolar, informando cada

componente curricular aproveitado pelo candidato, com base na matriz curricular do curso de Engenharia

Agronômica;

III - Preencher o barema de pontuação de cada candidato, conforme modelo disponível no edital de seleção;

IV - Encaminhar os baremas e os pareceres de análise de histórico ao presidente da comissão de processo sele vo,



para as providências necessárias à publicação do resultado, conforme cronograma constante do calendário.

Art. 3º  O quórum para a reunião da comissão será a presença de 03 (três) de seus representantes e o quórum para

deliberação será a maioria simples/absoluta

Art. 4º  As reuniões serão realizadas prioritariamente por webconferência, cujas convocações serão realizadas via

e-mail pelo seu presidente.

Art. 5º  A comissão contará com o assessoramento da coordenação do Curso de Engenharia Agronômica para a

disponibilização dos ementários e modelo de parecer de análise curricular.

Art. 6º  A comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para conclusão de seus trabalhos.

Art. 7º  Ao final das a vidades, a comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar relatório final ao

Gabinete da Direção-Geral, através do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP).

Art. 8º  As a vidades dos integrantes da comissão serão consideradas serviço público relevante e não serão

remuneradas.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GEÂNGELO DE MATOS ROSA

Diretor-Geral
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