MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
QUINTO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE
CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2016

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, tendo em vista o estabelecido no Art. 37, inciso II, da Constituição Federal/88, e considerando o
disposto no Art. 7º, inciso I, do Decreto nº. 7.312, de 22/09/10, publicado no DOU de 23/09/10 , TORNA PÚBLICO o
Quinto Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 04/2016, conforme segue:
Art. 1º Fica RETIFICADO no EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2016, os subitens 7.6, 7.6.1,
7.6.3 alínea c) e 7.6.4.2, passando a conter a seguinte redação:
7.6

Os candidatos inscritos em vagas reservadas aos negros e aprovados na Prova Objetiva do concurso público serão
convocados pelo Instituto AOCP, anteriormente à Homologação do resultado final do concurso, para comparecimento
presencial de confirmação da autodeclaração como PPP, com a finalidade de atestar o enquadramento conforme
previsto na Lei nº 12.990/2014.

7.6.1 O Instituto AOCP constituirá uma Banca examinadora, com requisitos habilitantes, conforme determinado pela
Orientação Normativa nº 3 de 1º de agosto de 2016. A mesma será responsável pela emissão de um parecer
conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos dos candidatos.
7.6.3

A avaliação da comissão quanto à condição de pessoa autodeclarada preta ou parda considerará os seguintes aspectos:
c) fenótipo apresentado pelo candidato em foto tirada pela equipe do Instituto AOCP no momento da aferição da veracidade
da autodeclaração como Pessoa Preta ou Parda.

7.6.4.2 negar-se a fornecer algum dos itens indicados no subitem 7.6.3, no momento solicitado pelo Instituto AOCP;
Art. 2º Este termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Salvador/BA, 20 de julho de 2017.
RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO
Reitor
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