
FLUXO PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL
e/ou CONTINUADA

1. A publicação de Editais  de seleção para Cursos de Qualificação Profissional  (Formação
Inicial  ou  Continuada)  deve  ser  solicitada  pela  Direção  Geral  do  câmpus  ao  Reitor  do
Instituto  Federal  Baiano,  após  os  cursos  serem  aprovados  pela  Coordenação  Geral  de
Qualificação  Profissional  –  PROEX  e  pelo  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão
(apenas  para  Cursos  de  Formação  Inicial,  conforme  Resolução  11/2018
CONDUP/IFBaiano).

2. O câmpus solicitante, via Direção Geral, encaminhará o processo físico do Edital de Seleção
diretamente à Procuradoria Federal junto ao IF Baiano que, em geral, atenderá a solicitação
entre 3 e 5 dias úteis.

3. Após  parecer  jurídico  exarado  pela  Procuradoria  Federal,  o  processo  físico  do  Edital
retornará à Direção Geral do câmpus solicitante para atendimento das recomendações, se for
o caso.

4. Após atendimento das recomendações, a Direção Geral do câmpus soliciante encaminhará à
CGQP (Coordenação Geral de Qualificação Profissional) o processo físico do Edital, com a
nova versão, após o atendimento das recomendações da PF. Também deverá ser enviados
uma versão em PDF do Edital finalizado e o extrato do edital em formato editável para o e-
mail fic.proex@ifbaiano.edu.br . Nesta fase, o câmpus deve se atentar para o cronograma do
edital, evitando, assim, sucessivas retificações.

5. Após essas  etapas,  o  Gabinete  do Reitor  providenciará,  no prazo de cinco dias  úteis,  a
publicação  do extrato  do  Edital  no  DOU e  retornará  ao  câmpus  o  processo  físico,  que
providenciará a ampla divulgação do certame, inclusive junto à ASCOM.

6. Caso haja retificações, o processo deve ser reaberto e encaminhado diretamente ao Gabinete
do Reitor,  com as  retificações  a  serem feitas  para  a  assinatura.  Também as  retificações
devem ser solicitadas à CGQP, via e-mail  fic.proex@ifbaiano.edu.br , para agilizarmos a
errata.  Após  autorizadas  as  retificações,  o  câmpus  deverá  prosseguir  com  a  ampla
divulgação da mesma, de acordo com o item 5 dessas orientações.

OBS: a numeração destes editais seguirá a sequência da Reitoria, cuja ordem pode ser obtida no

setor de Compras/PROPLAN, pelo número (71) 3186-0040.
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