
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N°159 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 
 
 
O Reitor Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano,               
Instituição criada pela Lei n". 11.892, de 29 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da                 
União - D.O.U. do dia subsequente, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Retificação do                 
Edital N°114, de 29 de agosto de 2017, referente ao Processo para Ingresso de Estudantes no ano                 
letivo de 2018, em cursos Técnicos de Nível Médio conforme segue: 
 
Onde se lê:  
 
IX – As vagas que restarem após a aplicação do disposto nos incisos I a VIII serão ofertadas aos                   
candidatos na Ampla Concorrência . 
 
Leia-se : 
 
IX – As vagas que restarem após a aplicação do disposto nos incisos I a IV serão ofertadas aos                   
candidatos na Ampla Concorrência. 
 
X- As vagas que restarem após a aplicação do disposto nos incisos V a VIII serão ofertadas aos                  
candidatos a Vagas para estudantes oriundos de Escolas Públicas.  
 
Onde se lê: 
 
12.9. Se surgirem novas vagas, além das que constam no Anexo I deste Edital, no ano letivo de                  
2018, poderão ser preenchidas pelos classificados que comporão a lista de espera, conforme             
subitem 12.2 este edital, na ordem de classificação, por meio de Edital de Aditamento de Vagas. 
 
 Leia-se:  
 
12.9. Se surgirem novas vagas, além das que constam no Anexo I deste Edital, no ano letivo de                  
2018, poderão ser preenchidas pelos classificados que comporão a lista de espera, conforme             
subitem 12.2 este edital, na ordem de classificação, por meio de Edital de Aditamento de Vagas. 
 
12.9.1 Nos cursos nos quais existe a opção de ingresso no 1º ou 2º semestre, quando o quantitativo                  
de vagas para o 2º semestre não for preenchido devido a falta de candidatos, poderá haver o                 
aproveitamento dos candidatos classificados para o 1º semestre, respeitando-se a ordem de            
classificação. 
 

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital N°114, de 29 de agosto de 2017. 
 

Denilson Santana Sodré dos Santos 



Reitor Substituto 


