
                          

 

CHAMADA PÚBLICA EDITAL Nº 01/2019 PROEX/IFBA FLUXO CONTÍNUO 

Atividades de Extensão  
 

Chamada pública para seleção de discentes 
voluntários para atuação no Projeto de extensão 
Planejamento urbano e Meio Ambiente na cidade 
de Barreiras. 

 

Seleção pública de alunos (as) interessados (as) em participar, como voluntários para 
atuação no Projeto “Planejamento urbano e Meio Ambiente na cidade de Barreiras”. 

 
 

1. DA APRESENTAÇÃO 
 

1.1 O objetivo do projeto é estudar o avanço da área urbana na cidade de Barreiras à 
luz do Plano Diretor, visando formar grupos de pessoas, através de um curso, 
capazes de estudar, entender, refletir, discutir e opinar sobre o desenvolvimento 
urbano da cidade, a partir da análise do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, 
importante instrumento de planejamento urbano. (Anexo I) 

1.2. Para tal, os docentes do projeto, definirão a área de estudo e o tema para 
discussões, para posterior construção de um artigo e ministração do curso. 

1.3. Os discentes voluntários selecionados darão suporte ao período de inscrições do 
curso e aos docentes que ministrarão o curso, registrando abordagens, conteúdos 
ministrados, avaliações e feedback dos estudantes, para que seja realizada posterior 
análise, bem como participarão da elaboração do artigo.   

1.4. Assim, os docentes voluntários auxiliarão nos trabalhos de planejamento, 
organização e execução das atividades relativas ao referido projeto. 

1.5 A chamada pública e a seleção se dará inteiramente on-line.  
 
 
 

2. DOS REQUISITOS 

2.1. Ser estudante devidamente matriculado (a) no curso de Bacharelado em 
Arquitetura e Urbanismo do IFBA campus Barreiras em qualquer semestre do curso. 

2.2. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para realizar as atividades do 
projeto, incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral, de forma 
presencial (quando for permitido o retorno do discente ao campus) e virtual. 

2.3. Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos 
compromissos assumidos anteriormente em ações vinculadas à atividade de extensão 
e em eventos, projetos ou programas. 

2.4 Ter disponibilidade de acompanhar o curso de extensão Planejamento urbano e 
Meio Ambiente na cidade de Barreiras. 

 
 
 

3. DAS VAGAS 

3.1. Haverá 2 vagas para voluntários (as). 
 
 



                          

 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1 As inscrições deverão ser enviadas mediante indicação do nome completo do/a 
estudante, número de matrícula, e-mail para contato, número de telefone celular e 
whatsapp (com DDD), para o e-mail  profdeisiane2019@gmail.com com assunto 
"Inscrição para seleção de voluntário de Extensão", no período compreendido entre 
08:00h do dia 03 de março de 2021 e 23:50h do dia 05 de março de 2021 (horário 
oficial de Brasília/DF); 

4.2 Os(as) candidatos(as) inscritos(as) até o dia e horário especificados no item 4.1 
receberão resposta por e-mail (profdeisiane2019@gmail.com) confirmando a 
inscrição, e em formato PDF o projeto que deverá embasar uma entrevista conforme 
item 5 da chamada pública . O candidato deverá verificar a caixa de Spam; 

4.3 Os (as) candidatos (as) inscritos (as) até o dia e horário especificados no item 4.1 
deverão estar atentos aos prazos estabelecidos no cronograma do item 6, para a 
realização da entrevista a ser realizada virtualmente, mediante agendamento através 
do e-mail profdeisiane2019@gmail.com 

4.4 A responsabilidade por inscrição encaminhada para endereço diferente do e-mail 
 profdeisiane2019@gmail.com é somente do(a) discente interessado(a); 

4.5 A documentação apresentada é de inteira responsabilidade do (a) discente, que 
responderá por quaisquer aspectos relativos à falsidade de informações; 

4.6 Ao se inscrever para esta Chamada Pública, o (a) candidato (a) concorda ter lido 
todos os itens desta Chamada Pública e também do EDITAL Nº 01/2019 
PROEX/IFBA FLUXO CONTÍNUO - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA –
Processo SEI nº: 23278.000266/2019- 16 

 
 
 

5. DA SELEÇÃO 

 

5.1 A seleção consistirá de entrevista (online).  

5.2 Será atribuída uma nota de 0 até 10 pela entrevista. A ordem em cada horário será 
a ordem de inscrição. O tempo de entrevista será de até 15 minutos. Serão 
levados em consideração na entrevista a disponibilidade de horários para atuar no 
projeto (até 5 pontos), bem como deverá discorrer sobre seu percurso acadêmico 
e discutir sobre o projeto de pesquisa baseado em uma proposta individual de 
trabalho elaborada previamente mediante leitura do projeto recebido por e-mail no 
ato da confirmação da inscrição. Essa proposta será trazida pelo estudante no 
momento da entrevista e deverá ter no máximo uma lauda em fonte arial 12. Nesta 
proposta o discente indicará o que propõe desenvolver.  (até 5 pontos).  
Os critérios avaliativos serão a boa articulação entre o material lido e a formulação 
da proposta individual de trabalho, bem como o tempo disponível para atuar no 
projeto.  

5.3 O(a) candidato(a) que não comparecer à entrevista estará automaticamente 
eliminado(a) da seleção. 

5.4 A nota final do(a) candidato(a)  será a nota da entrevista. 
5.5 O resultado será informado por e-mail conforme cronograma do item 6. 
5.6 Do resultado do julgamento caberá pedido de reconsideração, que deverá ser 

encaminhado por e-mail profdeisiane2019@gmail.com nos prazos estabelecidos 
no cronograma do item 6 e no item 7. 

5.7 Será considerado classificado o discente que obtiver nota 7 pontos.  
5.8 Critérios de desempate: 
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 Ter maior tempo de curso 

 Ter melhor desempenho no curso baseado na média do histórico escolar.  

5.9. Os dois primeiros discentes classificados serão aprovados no certame. Os 
demais classificados terão seus nomes na lista de espera em ordem de classificação. 

 
 

6. CRONOGRAMA 
 

Período de inscrição 03 a 05/03/2021 

Entrevista 11/03/2021 

Resultado preliminar da seleção 17/03/2021 

Período de recursos 18 e 19/03/2021 

Resultado do recurso 22/03/2021 

Resultado final da seleção 23/03/2021 

 
 

7. DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

7.1 O resultado provisório será divulgado na data provável de 17 de março de 2021, 
por e-mail aos(as) candidatos(as) inscritos(as). O resultado será por ordem de 
classificação e a identificação do(a) candidato(a) será feita pelo nome. 

7.2 O prazo para recorrer do resultado provisório será no período compreendido entre 
8:00h do dia 18 de março de 2021 e 18:00h do dia 19 de março de 2021 (horário 
oficial de Brasília/DF). O recurso deverá ser enviado para o e-mail 
profdeisiane2019@gmail.com, com o título “RECURSO voluntário de Extensão”. 
 

7.3 O resultado final será divulgado na data provável de 23 de março de 2021, por e- 
mail aos(as) candidatos(as) inscritos(as). O resultado será por ordem de classificação 
e a identificação do(a) candidato(a) será feita pelo nome. 

 
 

8. DAS ATRIBUIÇÕES DOS SELECIONADOS 
 

8.1 Cabe ao (a) candidato(a) selecionado(a) cumprir as 20h semanais, 
presencialmente (quando for permitido o retorno do discente ao campus) em horário a 
ser definido pelo coordenador do projeto, porém  atualmente será de forma virtual. 

8.2 Cabe ao (a) candidato(a) selecionado(a) auxiliar nos trabalhos de planejamento, 
organização e execução das atividades relativas ao referido projeto. 

8.3 Cabe ao (a) candidato(a) selecionado(a) está ciente de que acontecerá 
reuniões, no mínimo mensalmente, presencial (quando for permitido o retorno do 
discente ao campus), ou virtual. 

8.4 O candidato (a) selecionado(a) deverá ter disposição para participar efetivamente do 
grupo. 



                          

 

8.5 O(a) selecionado(a) que não cumprir com as atribuições estipuladas neste edital 
ou que apresentar desempenho insatisfatório, avaliado pela coordenadora do projeto, 
devidamente justificado mediante relatório, será desligado(a) e substituído(a) 
imediatamente, respeitando a ordem de classificação final desta Chamada Pública. 

8.6 Preencher mensalmente a Folha de Frequência do Voluntário e enviar para o e-
mail profdeisiane2019@gmail.com até 5º dia de início cada mês. 

 
 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1.O(a) volutário(a) selecionado(a) deverá preencher o TERMO DE ADESÃO AO 
SERVIÇO VOLUNTÁRIO, disponível em 
 https://suap.ifba.edu.br/projetos/visualizar_arquivo/2815/, e enviar diretamente para o 
email profdeisiane2019@gmail.com nos dias 24 a 30 de março de 2021. 

2. O(a) volutário(a) selecionado(a) que não entregar o TERMO DE ADESÃO AO 
SERVIÇO VOLUNTÁRIO até a data indicada será desclassificado(a) e substituído(a) 
pelo cadastro reserva. 

3. A coordenadora do projeto poderá cancelar a chamada pública em razão de 
caso fortuito ou de força maior, ou ainda por insuficiência de inscrição, a seu critério, 
sem que isso importe em qualquer direito indenizatório para o candidato inscrito.  

4. Poderá haver aumento do número de vagas disponibilizadas mediante 
aprovação em reunião do corpo docente do projeto e verificação da necessidade, 
sendo que o aprovado a ocupar a vaga será o discente que se encontra em cadastro 
reserva mediante ordem de classificação. 

5. Dúvidas sobre esta chamada pública ou sobre o projeto a qual a mesma se 
refere podem ser dirimidas pelo e-mail profdeisiane2019@gmail.com 
 

Profª Deisiane dos Santos Cruz 

Professora EBTT – IFBA Campus 
Barreiras 

 

Coordenadora do Projeto de 
Extensão 

Planejamento urbano e Meio Ambiente na cidade de Barreiras. 
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Anexo I  
Resumo do projeto Planejamento urbano e Meio Ambiente na cidade de Barreiras. 
 
Resumo 
 
O processo de urbanização dos espaços geográficos nem sempre é feito de forma 
organizada e planejada, afinal a cidade constantemente se encontra em transformação, 
e muitas vezes sua expansão é feita de forma desordenada, impermeabilizando o solo, 
retirando a vegetação, modificando a ordem da natureza resultando em consequências 
negativas para a população e o meio ambiente. 
Assim a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 182, estabelece que o município 
elabore o chamado Plano Diretor com o objetivo de servir como instrumento fundamental 
de planejamento sustentável da cidade. 
Levando em consideração que o Plano Diretor deve ser elaborado de forma participativa 
entre todos que fazem parte da sociedade, é importante que os agentes participantes 
entendam e discutam a importância desse plano para o melhor ordenamento do território 
e da paisagem. 
Assim, esse projeto tem como objetivo estudar o Plano Diretor da cidade de Barreiras, 
entendendo o processo de expansão urbana, e através de um curso oportunizar aos 
participantes a obtenção de novos conhecimentos sobre a organização e o ordenamento 
da cidade, permitindo uma reflexão e discussão sobre como este documento quando 
implementado pode contribuir para o estabelecimento de uma vida mais harmoniosa 
com o meio ambiente. 
O projeto terá duração de oito meses, não vinculado a nenhum programa de fomento, 
com metodologia totalmente digital, minimizando os custos, tendo como resultado 
previsto a elaboração de artigo científico e o curso de extensão, que permitirá a 
formação de cidadãos críticos conscientes dos seus direitos e deveres, no que diz 
respeito aos problemas da expansão urbana desordenada, a não observância e prática 
do Plano diretor. 
 


