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EDITAL Nº. 01/ 2017 – UFSB/IFBA DE 16 DE MARÇO DE 2017 
Processo Seletivo – Mestrado Acadêmico em Ciências e Tecnologias Ambientais 

 
 

HORÁRIOS E LOCAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

PROCEDIMENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Entrega de documentos 08/04/2017 15:00 - 17:00  SALA 14 

Avaliação de Conhecimento Específico 08/04/2017 18:30 - 21:30 SALAS 44 e 45 

 
 
LOCAL: IFBA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA, ROD BR 367 KM 57,5 - Fontana I, Porto Seguro. 
 
 
ATENÇÃO: 
 

1. O local para entrega da documentação exigida pelo edital e a realização da avaliação de 
conhecimento específico será o IFBA-Câmpus Porto Seguro. 

 

2. Candidatos/as que não possam entregar os documentos no horário informado devem fazê-lo 
mediante procuração simples, com cópia do documento de identidade com foto de seu/sua 
representante legal. 

 

3. A abertura das salas será às 18 horas. Não será permitido acesso às salas após as 18:30 h. 
 

4. Em cada uma das portas das salas onde serão realizadas as avaliações de conhecimento específico 
haverá a lista dos/as candidatos/as. Será de responsabilidade do/a candidato/a identificar a sala na 
qual irá realizar esta etapa da avaliação. 

 

5. A não apresentação da documentação em conformidade com o Edital e com os horários 
estabelecidos acima implicará na eliminação do/a candidato/a do processo seletivo e, portanto, em 
impedimento para que o/a mesmo/a realize a avaliação de conhecimento específico. 

 

6. A avaliação deverá ser respondida utilizando caneta esferográfica de cor azul ou preta e respeitando-
se estritamente o espaço para respostas definido na prova. 

 

7. Não será permitida a consulta a qualquer material impresso ou em suporte eletrônico durante a 
aplicação da avaliação, bem como a comunicação entre candidatos/as. 

 

8. Ao término da avaliação, o/a candidato/a deverá devolver a prova respectiva e todas as folhas de 
rascunho que foram utilizadas. 

 
Comissão de Seleção 
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