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PROCESSO SELETIVO PARA OFICINAS DOS PROJETOS DE EXTENSÃO
ARTÍSTICO-CULTURAIS DO CAMPUS JUAZEIRO/BAHIA

A Direção-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e  Tecnologia da Bahia - IFBA, no uso de
suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo para as oficinas
dos  PROJETOS  DE  EXTENSÃO  ARTÍSTICO-CULTURAIS  DO  CAMPUS
JUAZEIRO/BAHIA, conforme o disposto a seguir:

1.1 O presente Edital orienta e regulamenta procedimentos para a realização de inscrições nas
oficinas  dos  PROJETOS  DE  EXTENSÃO  ARTÍSTICO-CULTURAIS  DO  CAMPUS
JUAZEIRO/BAHIA;

1.2 Tas oficinas envolvem as áreas de Dança, Teatro e Música e têm como objetivo o estímulo
para  o  desenvolvimento socioeducacional dos alunos, servidores e comunidade externa a partir
da iniciação artística com vistas a ter um produto final que será apresentado para a comunidade
interna e  externa ao IFBA.

1.3 As Oficinas desenvolverão a prática artística em cada uma das áreas selecionadas, tendo a
teoria  como  suporte  que  possibilita  compreender  minimamente  os  princípios  de  cada  área
contemplada.

2.1 Possuir disponibilidade para frequentar as oficinas nos dias e horários determinados neste 
edital, sabendo que a programação está sujeita a alteração;

2.2 Atender aos pré-requisitos descritos no quadro Nº 01.

QUADRO Nº 01 – OFCINAS E PRÉ-REQUISITOS

OFICINAS REQUISITOS

TURMA 1D: Dança Estudantes do IFBA e Comunidade 

TURMA 2D: Dança Estudantes do IFBA e Comunidade 

TURMA 1M: Música Estudantes do IFBA e Comunidade 

TURMA 2M: Música Estudantes do IFBA e Comunidade 

TURMA 1T: Teatro Estudantes do IFBA e Comunidade 

TURMA 2T: Teatro Estudantes do IFBA e Comunidade 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS

3. DAS INSCRIÇÕES
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3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que
preenche todos  os requisitos exigidos.
3.2 A inscrição é gratuita será feita presencialmente no período de 15 a 26 de janeiro de
2018.

3.3 Para fazer a inscrição, o candidato/responsável legal deve seguir os seguintes passos:

◦ Preencher a ficha de inscrição disponível no Departamento de Ensino/ Protocolo;

◦ Entregar os seguintes documentos:

▪ Cópia do RG

▪ Cópia de Comprovante de Residência atualizado

▪ Declaração ou histórico escolar atestando vínculo com estabelecimento de ensino
público ou privado;

▪ Uma foto 3x4 recente;

▪ Para efeito de pontuação, os candidatos devem atentar para o quadro de documentos
e pontuações descritos no quadro do item 03 deste edital.

▪ Preencher  o  termo  de  cessão  de  direitos  da  imagem  no  Departamento  de
Ensino/Setor de Protocolo no ato da inscrição.

3.4 A inscrição será homologada somente mediante o completo preenchimento do formulário de
inscrição e entrega dos documentos citados no item 3.3 e no quadro do item 03;

3.5 A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste
Edital, nos comunicados oficiais, ou em outros documentos que vierem a ser publicados,
como também das decisões que possam ser tomadas pelo IFBA, das quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento;

3.6 A lista de classificados será publicada no dia 31/01/2017 nos murais do Campus e/ou
site institucional: http://portal.ifba.edu.br/juazeiro;

3.7 O candidato será desclassificado se não preencher corretamente a ficha de inscrição e ou
deixar de apresentar os documentos descritos no item 6.3.

4.1 O presente edital se destina ao preenchimento de vagas conforme quadro abaixo;
4.2 As oficinas acontecerão nos meses de fevereiro a abril de 2018;
4.4 A idade mínima para participação nas oficinas será de 11 anos;
4.3 A frequência às aulas é obrigatória. Após a terceira falta sem comunicação prévia e 
sem justificativa, o aluno perderá, automaticamente, a vaga.

4. TURMAS,  VAGAS,  HORÁRIOS,  PÚBLICO-ALVO  E  INÍCIO  DAS  OFICÍNAS
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QUADRO Nº 02 – DIAS E HORÁRIOS E DATA DE INÍCIO

TURMA CURSO TURMA/HORÁRIO PÚBLICO VAGAS INÍCIO

TURMA 1D Dança terças e quintas-feiras, das
15:30 às 17:30

Alunos e
comunidade

25 01/02/2018

TURMA 2D Dança Quartas, das 14 às 18:00 Alunos e
comunidade

25 01/02/2018

TURMA 1T Teatro terças e quintas-feiras, das
15:30 às 17:30

Alunos e
comunidade

20 01/02/2018

TURMA 2T Teatro Quartas, das 14 às 18:00 Alunos e
comunidade

20 01/02/2018

TURMA 1M Música terças e quintas-feiras, das
15:30 às 17:30

Alunos e
comunidade

  25 01/02/2018

TURMA 2M Música Quartas, das 14 às16:00 Alunos e
comunidade

25 01/02/2018

TURMA 3M Música Quartas, das 16 às18:00 Alunos e
comunidade

25 01/02/2018

4.4 O processo seletivo será realizado em uma única fase e corresponde a análise da
documentação descrita no item 3 e quadro nº 03.
4.5 O candidato deverá obter no mínimo 20 (vinte) pontos para ser classificado.

4.6 Para fins de classificação será utilizada a pontuação obtida com a apresentação dos
documentos conforme Quadro Nº  03 - Pontuação dos Documentos para a Classificação.

QUADRO 03 - PONTUAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA A CLASSIFICAÇÃO

ITEM REFERÊNCIA PONTUAÇÃO

01 Vínculo com escola pública (declaração ou histórico escolar) 30 pontos

02 Vínculo com escola particular (declaração ou histórico escolar). 20 pontos

03 Comprovante que faz parte de algum Programa Social  
Governamentais, por exemplo, Bolsa Família.

30 pontos

04 Comprovante que é filho ou dependente de servidor ou funcionário 
terceirizado do IFBA, Campus Juazeiro

10 pontos

Pontuação Máxima 70 PONTOS

4.8 Como critério de desempate entre dois ou mais candidatos terá preferência, na ordem
que segue:
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a) O candidato que tiver vínculo com escola pública;

b) Permanecendo o empate terá preferência aquele que fizer parte de algum programa social;

c) Se ainda permanecer o empate será realizado sorteio; 

d) Havendo candidatos além das vagas oferecidas, esses formarão a lista de espera para
preenchimento de vagas que surgirem no decorrer do processo.

4.9  A Coordenação de Extensão, convocará os suplentes, por  telefone ou correio
eletrônico, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

4.10 O candidato será eliminado do processo seletivo, em qualquer tempo, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis se:

a) Cometer falsidade ideológica com prova documental;

b)  Utilizar  de  procedimentos  ilícitos,  devidamente  comprovados  por  meio eletrônico,
estatístico, visual ou grafológico; 

c) Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital;

d) Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida
no Processo Seletivo;

e) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao processo seletivo.

5.1 O resultado parcial será divulgado no dia 29/01/2018 nos murais do IFBA, Campus Juazeiro.

5.2  O resultado  final  será  divulgado  no  dia  31/01/2018  nos murais do IFBA, Campus
Juazeiro.

6.1 O candidato inscrito terá o prazo de 1(um) dia útil após a divulgação do resultado para

realizar a interposição de recurso.

6.2  O  recurso  devidamente  fundamentado  será  dirigido  à  Comissão  de  Seleção  dos

PROJETOS  DE  EXTENSÃO  ARTÍSTICO  CULTURAIS  DO  CAMPUS
JUAZEIRO/BAHIA,  a  ser  realizado  exclusivamente  por  e-mail:

extensao.juazeiro@ifba.edu.br;

6.3 Serão indeferidos os recursos interpostos fora do prazo definido neste edital.

5. DO RESULTADO

6. DOS RECURSOS

7. DO CRONOGRAMA
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EVENTOS PERÍODO

Publicação do Edital 11/01/2018

Período de inscrição 15 a 26/01/2018

Divulgação do resultado parcial 29/01/2018

Período para interposição de recursos 30/01/2018

Divulgação do resultado final 31/01/2018

Início do Curso 01/02/2018

8.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados e

etapas do Processo Seletivo.

8.1 A  inexatidão  ou  irregularidade  de  informações,  ainda  que  constatadas

posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos os

atos decorrentes de sua inscrição.

8.2 Os dias previstos para aulas poderão ser alterados em função da disponibilidade da

estrutura do campus e dos professores.

8.3 O  IFBA, Campus Juazeiro se reserva o direito de realizar o curso com no mínimo

50% dos candidatos matriculados.

8.4 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela

Comissão do Processo Seletivo e se necessário, encaminhados, à Direção Geral  do IFBA,

Campus Juazeiro.

8.5 Este Edital entra em vigor, a partir da data de sua publicação, sendo válido  apenas

para  este Processo Seletivo, revogadas as disposições em contrário.

Juazeiro, 11 de Janeiro de 2018.

ONÉCIO ARAÚJO RIBEIRO
Diretor-Geral em Exercício

IFBA – CAMPUS JUAZEIRO
SIAPE: 1160608 - PORTARIA 2878/2017

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO/MATRÍCULA

FICHA DE MATRÍCULA – ATIVIDADES DE ENSINO E EXTENSÃO

DADOS DE MATRÍCULA

TIPO DE VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO (   ) Estudante    (   ) Servidor    (   ) Comunidade

ATIVIDADE QUE PRETENDE REALIZAR

Turmas para início em fevereiro/2018:

(   ) Dança – terças e quintas-feiras, das 15h30 às  17h30 (alunos e comunidade) 

(   ) Dança – quartas-feiras, das 14h às 18h (alunos e comunidade) 

(   ) Teatro – terças e quintas-feiras, das 15h30 às  17h30 (alunos e comunidade) 

(   ) Teatro – quartas-feiras, das 14h às 18h (alunos e comunidade)  

(   ) Música – terças e quintas-feiras, das 15h30 às  17h30 (alunos e comunidade) 

(   ) Música – terças e quintas-feiras, das 14h às 16h00 (alunos e comunidade) 

(   ) Música – terças e quintas-feiras, das 16h às 18h  (alunos e comunidade) 
ATENÇÃO: Toda a programação está sujeita a alteração, devendo os estudantes se ajustarem às mudanças.

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO:

DATA DE NASC.: GÊNERO:  (   ) Feminino   (   ) Masculino  (   )Outro_______________

NATURALIDADE: NACIONALIDADE:

DOCUMENTOS

CPF: RG: ÓRGÃO EXP.: UF:

FILIAÇÃO

MÃE:

PAI:

ENDEREÇO E CONTATOS

RUA: No:

BAIRRO: COMPLEMENTO:

CIDADE: UF:

CEP: E-MAIL:

TELEFONE RESIDENCIAL: TELEFONE CELULAR:

SAÚDE E CASOS DE EMERGÊNCIA

TIPO SANGUÍNEO:   A- (  )        A+ (  )        B- (  )        B+ (  )       AB- (  )        AB+ (  )       O- (  )       O+ (  )

NECESSIDADES ESPECIAIS: Nenhuma (   ) Baixa visão (  )  Cegueira (  )   Deficiência Auditiva (  )  Deficiência 
mental (  )    Deficiência múltipla (  )   Outras (especifique): _________________

EM CASO DE EMERGÊNCIA, CONTACTAR COM:
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GRAU DE PARENTESCO: TELEFONE:

POSSUI PLANO DE SAÚDE: Sim (   ) Não (   ) SE SIM, QUAL?

POSSUI ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE? Sim (   ) Não (   ) SE SIM, QUAL?

POSSUI ALGUM TIPO DE ALERGIA? Sim (   ) Não (   ) SE SIM, QUAL?

DADOS DO RESPONSÁVEL (caso seja menor de idade)

NOME COMPLETO:                                                                                   NOME SOCIAL: 

DATA DE NASC.: GÊNERO:  (   ) Feminino   (   ) Masculino  (   ) Outro _____________

NATURALIDADE: NACIONALIDADE:

CPF: RG: ÓRGÃO EXP.: UF:

RUA: No:

BAIRRO: COMPLEMENTO:

CIDADE: UF:

CEP: E-MAIL:

TELEFONE RESIDENCIAL: TELEFONE CELULAR:

Atesto que as declarações acima são verdadeiras. 

  Assinatura do Matriculado Assinatura do Representante Legal 
(para menores)

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO IFBA

Juazeiro-BA, ________de___________________de 2018.
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ANEXO II

TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS DE USO DA IMAGEM 

Pelo  presente  instrumento,  ____________________________________________,  nacionalidade

________________,  estado  civil  ________________,  portador  da  Cédula  de  identidade  RG

nº.__________________  ,  inscrito  no  CPF/MF sob  nº  _________________________________,

residente  à  Av/Rua  ___________________________________  ,  nº.  _________,  município  de

________________________________ DECLARO ter conhecimento de que a presente declaração

implica na autorização e outorga ao IFBA do direito a utilização do uso de imagem e meu nome, a

título gratuito e sem limite de prazo, em qualquer meio de divulgação ao público em geral. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, respeitando-se os devidos créditos de autoria e

que  esta  poderá  compor  o  site  oficial  do  IFBA,  bem como ilustrar  mídias  impressas,  sociais,

culturais, científicas e eletrônicas, conforme legislação aplicável à matéria relativa ao PROJETO

HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS NO CAMPUS JUAZEIRO, a exemplo das seguintes formas:

(I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de

apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII)

back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio,

entre outros). 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada

haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a

presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.

Juazeiro, ______ de ____________________ de 2018.

________________________________________________
 Assinatura por extenso 

Nome:__________________________________________________________________________

Telefone para contato:_________________________________________________________
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ANEXO III - TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS DE USO DA IMAGEM 

Pelo  presente  instrumento,  ____________________________________________,  nacionalidade

________________, menor de idade, inscrito no CPF/MF sob nº _________________________________ e

Cédula  de  identidade  RG  nº.__________________  ,  neste  ato  devidamente  representado por  seu

responsável  legal,  de  nome  ____________________________________________,  nacionalidade

________________,  estado  civil  ________________,  portador  da  Cédula  de  identidade  RG

nº.__________________ , inscrito no CPF/MF sob nº _________________________________, residente à

Av/Rua  ___________________________________  ,  nº.  _________,  município  de

________________________________ DECLARO ter conhecimento de que a presente declaração implica

na autorização e outorga ao IFBA do direito a utilização do uso de imagem e meu nome, a título gratuito e

sem limite de prazo, em qualquer meio de divulgação ao público em geral. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, respeitando-se os devidos créditos de autoria e que esta

poderá compor o site oficial do IFBA, bem como ilustrar mídias impressas, sociais, culturais, científicas e

eletrônicas,  conforme  legislação  aplicável  à  matéria  relativa  ao  PROJETO  HÁBITOS  DE  VIDA

SAUDÁVEIS  NO CAMPUS JUAZEIRO,  a  exemplo  das  seguintes  formas:  (I)  out-door;  (II)  busdoor;

folhetos  em geral  (encartes,  mala  direta,  catálogo,  etc.);  (III)  folder  de  apresentação;  (IV)  anúncios  em

revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis,

vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser

reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização

em 02 vias de igual teor e forma.

Juazeiro, ______ de ____________________ de 2018.

________________________________________________
 Assinatura do Responsável legal (por extenso)

Nome do adolescente:___________________________________________________________________

Telefone para contato:________________________________________________________________
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