Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia
Pró-Reitoria de Extensão Campus Brumado
Edital nº 001 de 09 de setembro de 2020.
Edital para seleção de bolsistas para o Projeto #IFBA - Informação Solidária IFSOL
COMUNICADO
Os 6 (seis) primeiros estudantes classificados no processo de seleção, serão vinculados
ao projeto #IFBA Informação Solidária - IFSOL como bolsistas remunerados, conforme as
condições estabelecidas no Edital n° 001. Nesse sentido, devem enviar o TERMO DE
COMPROMISSO

DA/O

BOLSISTA

e

o

TERMO

DE

COMPROMISSO

BOLSISTA/VOLUNTÁRIO em anexo, devidamente preenchidos e assinados, para o
e-mail: ifsol.bru@ifba.edu.br até o dia 22 de setembro de 2020. Informar no corpo do
e-mail o contato telefônico.
Os demais estudantes classificados, podem ser vinculados ao projeto de forma voluntária,
caso seja do interesse do candidato, e ao final da atuação receberá o certificado de
participação com a respectiva carga horária. Desta forma, podem enviar o TERMO DE
COMPROMISSO BOLSISTA/VOLUNTÁRIO, em anexo, devidamente preenchido e
assinado para o email ifsol.bru@ifba.edu.br até o dia 22 de setembro de 2020. Informar no
corpo do e-mail o contato telefônico.

Brumado, 21 de setembro de 2020.
Viviane Nascimento Silva

Fabian Costa de azevedo

Coordenação do Projeto
Instituto Federal da Bahia - IFBA

TERMO DE COMPROMISSO DA/O BOLSISTA

O Instituto Federal da Bahia - IFBA, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e do candidato
bolsista contemplado nas etapas eliminatórias de classificação do Projeto #IFBA Informação
Solidária - IFSOL, coordenado pela professora Viviane Nascimento Silva e pelo professor
Fabian Costa de Azevedo, neste Instituto, estabelecem termo de compromisso sob as condições
a seguir:
o/a bolsista deverá executar o plano de trabalho previsto no programa, sob a orientação do/a
professor/a coordenador/a, que corresponde às horas previstas no edital; apresentar suas
atividades e fazer cumprir estas conforme foram estabelecidas no Edital; apresentar relatórios:
parcial e final das atividades realizadas, de acordo com o cronograma e o roteiro estabelecidos
neste edital; não receber qualquer outro tipo de bolsa.
A/O bolsista deverá estar regularmente matriculada/o em seu curso nesta instituição. A/O
bolsista deverá se comunicar com as/os responsáveis do projeto sempre que houver mudança
de endereço residencial, bem como qualquer modificação relacionada às suas atividades no
Plano. A/O bolsista que desejar não continuar no programa deverá solicitar seu desligamento
ao/à coordenador/a.
O IFBA poderá, a seu juízo, cancelar a Bolsa nas seguintes circunstâncias:
em caso de abandono de curso; pelo não cumprimento das condições regulamentares que
determinam sua concessão; por constatação de fraude ou má fé nas informações apresentadas
no ato da inscrição ou durante a vigência da bolsa; na falta de assiduidade, pontualidade,
disciplina ou probidade de desempenho das atividades, da ausência de bolsa.
______________________________
Assinatura da/o Bolsista

________________________________
Assinatura da Coordenação do Projeto

Brumado, _____ de _________ de 2020.

TERMO DE COMPROMISSO BOLSISTA/VOLUNTÁRIO

Pelo presente Termo de Compromisso, eu, ……………………………………………………, RG
nº ……………………….., expedido pelo(a)………………., CPF nº………………………….,
comprometo-me, na condição de ……………………………, a cumprir com todos os ditames
do EDITAL PROEX 01/2020 - CHAMADA INTERNA PARA CADASTRAMENTO NO
SUAP DAS AÇÕES DE EXTENSÃO ESTRATÉGICAS E EMERGENCIAIS PARA AÇÕES
DE ENFRENTAMENTO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO COVID-19,
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Brumado,
disponibilizando

………

horas

para

a

execução

da

proposta

intitulada……………………………………………………………………………………., sobre a
coordenação dos proponentes Viviane Nascimento Silva e Fabian Costa de Azevedo e em caso
de desistência comunicarei previamente à coordenação.

__________________, _____ de ______________ de 20____.
______________________________________________
BOLSISTA/VOLUNTÁRIO DISCENTE

