
Convocação para apresentação de
documentos originais

comprobatórios – Curso Técnicos
Integrados – Ingressos 2021.

O Instituto  Federal  Baiano,  Campus Valença,  convoca  os (as)
candidatos  (as)  matriculados  (as)  no  processo  para  ingresso  de
estudantes em 2021, nos cursos da Educação Profissional Técnica
de  Nível  Médio,  na  forma  Integrada  ao  Ensino  Médio  –  na
modalidade  presencial,  para  apresentação  dos  documentos
originais e cópias para conferência. Esta convocação obedece ao
Edital nº 94, de 05 de agosto de 2021

Local: Secretaria de Registros Acadêmicos – Campus Valença

Cronograma:

Data/Horário Turmas
16 e 17/05/2022 – das 08:00 às 11:30 h
e das 13:00 às 17:00 h

1º ano A  - Técnico em
Agropecuária

18 e 19/05/2022 – das 08:00 às 11:30 h
e das  13:00 às 17:00 h

1º ano B  - Técnico em
Agropecuária

20 e 23/05/2022 – das 08:00 às 11:30 h
e das  13:00 às 17:00 h

1º ano C  - Técnico em
Agropecuária

24 e 25/05/2022 – das 08:00 às 11:30 h
e das  13:00 às 17:00 h

1º ano D  - Técnico em
Agroecologia

26 e 27/05/2022 – das 08:00 às 11:30 h
e das  13:00 às 17:00 h

1º ano E  - Técnico em
Agroecologia

30 e 31/05/2022 – das 08:00 às 11:30 h
e das  13:00 às 17:00 h

1º ano F  - Técnico em
Agroecologia

O  atendimento  será  realizado  por  ordem  de  chegada,  com
distribuição de senhas.

É  imprescindível  o  comparecimento  do  representante  legal  do
estudante, no dia e horário agendados. 



Confira os documentos que deverão ser apresentados (ORIGINAL e
CÓPIA): 

I. Documento de Identificação.

II. CPF;

III. Certidão de Nascimento ou casamento;

IV.  Certificado  de  Conclusão  e  Histórico  Escolar  do  Ensino
Fundamental ou Certificado de conclusão do Ensino Fundamental
por meio do desempenho do ENCCEJA. Quando oriundo de países
estrangeiros,  este  documento  deverá  estar  revalidado  e
devidamente acompanhado da respectiva tradução juramentada.

V. Grupo sanguíneo do sistema ABO e fator RH;

VI. Cartão de vacinação constando vacina contra tétano nos últimos
dez anos, devidamente assinada pelo agente de saúde;

VII. Cartão do SUS;

VIII. Comprovante de residência do ano corrente ou declaração de 
domicílio;

IX. Certificado de Quitação do Serviço Militar (para candidatos do 
sexo masculino a partir dos 18 anos);

X. Quitação da Justiça Eleitoral para candidatos maiores de 18 anos
(disponível em:  https://www.treba.jus.br/eleitor/cer-does/cer-dao-
de-quitacao-eleitoral);

XI. RG e CPF do (a) responsável (se o(a) candidato(a) for menor de
18 anos)

XII. 01 foto 3×4 (recente);

XIII. Formulário de inscrição para matrícula ( OPINA)


