
 
 

      

Chamada Pública para formação de cadastro de reserva de 

Bolsistas ITCP 

 

1. ABERTURA 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares ITCP/IFBA comunica, a todos 

os estudantes regularmente matriculados nos cursos do campus Salvador do IFBA, a 

abertura de inscrições para a seleção de bolsistas para atuar em projetos de extensão 

tecnológica desenvolvidos pela ITCP no ano de 2018. 

2. CALENDÁRIO  

Inscrições: De 25/06/2018 a 08/07/2018. 

Local: Sala da ITCP (próxima ao auditório, anexo do Pav. de Aulas 7). A inscrição 

também poderá ser feita através do e-mail itcp@ifba.edu.br com o envio dos 

documentos e da ficha de inscrição devidamente digitalizados. 

Divulgação das inscrições homologadas e convocação para entrevistas: até 

10/07/2018. 

Entrevistas: 10 e 11/07/2018. 

Divulgação dos resultados: até 20/07/2018. 

3. SOBRE AS VAGAS E AS BOLSAS 

Serão selecionados 03 (três) bolsistas. O valor das bolsas será de R$ 350,00 mensais 

e a duração das mesmas será de 06 (seis) meses. A convocação dos bolsistas 

selecionados estará condicionada à aprovação do projeto submetido pela ITCP ao 

Edital PROEX n. 01/2018 e à liberação dos recursos solicitados. 

4. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO. 

● Ser maior de 18 anos e ter disponibilidade para atuar em atividades externas; 

● Estar regularmente matriculado em um dos cursos técnicos, tecnológicos, 

licenciaturas e bacharelados do IFBA e estar cursando a partir do segundo 

ano/semestre; 

● Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar; 

●  Dedicar, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais ao projeto (preferencialmente 

no turno vespertino); 

● Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da 

bolsa;  

● Não ser beneficiado por outra bolsa de qualquer natureza, durante toda a 

vigência da bolsa. 
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5.DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO  

● Formulário de Inscrição devidamente preenchido (modelo em anexo ou que 

poderá ser solicitado na Sala da ITCP); 

● Histórico escolar (obtido através do Portal do Aluno), RG e CPF; 

● Cópia do Comprovante de Matrícula; 

● Currículo Lattes atualizado (Plataforma Lattes); 

● Declaração do Candidato de que não possui vínculo empregatício e que não é 

beneficiado por outra bolsa (modelo em anexo ou poderá ser solicitado na Sala 

da ITCP) 

OBSERVAÇÃO:  Apresentar comprovante bancário de conta corrente, demonstrando 

que a conta está ativa e constando o nome do banco, agência e número da conta. A 

conta não pode ser “poupança” nem conta conjunta.  

6. PROCESSO DE SELEÇÃO  

● O processo de seleção será iniciado após divulgação da lista de inscrições 

homologadas; 

● Apenas serão homologadas inscrições que atendam às exigências desta 

Chamada Pública, incluindo a apresentação de todos os documentos acima 

descritos e preenchimento da ficha de inscrição, entregues na Sala da ITCP ou 

enviados para o e-mail itcp@ifba.edu.br ; 

● A ausência de qualquer documento implicará na eliminação do candidato, não 

sendo possível alteração e/ou complementação da documentação após a 

submissão do pedido, ainda que dentro do prazo, em nenhuma hipótese; 

● A seleção será realizada pela equipe ITCP/IFBA; 

● A avaliação será efetuada pela análise formal dos documentos exigidos dos 

candidatos (Currículo Lattes, Histórico Escolar e Comprovante de matrícula), 

avaliação das questões constantes do Formulário de Inscrição e entrevista. 

7. O QUE SE DESEJA DE UM BOLSISTA DA ITCP 

● Afinidade e/ou experiência com atividades e/ou projetos na área social; 

● Disposição para o estudo de assuntos relacionados com a temática da 

Economia Solidária e Tecnologia Social; 

● Participação assídua e ativa nas atividades de avaliação, socialização e 

sistematização promovidas pela equipe da ITCP; 

● Cumprimento dos prazos para entrega dos Relatórios Parciais e Finais (em 

formato impresso e digital) e para a realização de seu plano de trabalho; 

● Fazer referência à sua condição de bolsista do IFBA nas publicações e 

apresentações em eventos extensionistas e/ou científicos. 

 

Salvador, 19 de junho de 2018. 

Coordenação ITCP/IFBA 

Dúvidas ou informações: (71) 2102-9569 (das 10 às 19hs) ou através do e-mail 

itcp@ifba.edu.br. 
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