
                                                                                  

 

EDITAL Nº 002/2015 
SELEÇÃO DE BOLSITAS DO PROJETO DE EXTENSÃO DO GRUPO 

PERMANENTE DE TEATRO ART ECCO - Campus Camaçari 
 
 
 

O Instituto Federal da Bahia – Campus Camaçari, torna público que estarão 
abertas as inscrições para a Seleção de Bolsistas para Projeto de Extensão Grupo 
Permanente de Teatro Art Ecco, observando o seguinte: 
 

1. DO OBJETIVO 
 

1.1 O presente Edital destina-se a estudantes matriculados em cursos da 
Modalidade Integrada.  
 

2. DAS VAGAS 
 

2.1 O IFBA – Campus Camaçari selecionará bolsistas para 2 (duas) vagas 
no referido Projeto de Extensão.  

 
3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 
As inscrições para a seleção de bolsistas estarão abertas no período de 27 de julho 

a 07 de agosto de 2015 através do e-mail teatro.ifba@gmail.com, com assunto 
identificado “Seleção Bolsista”.  
 

3.1 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

O candidato à bolsa deverá atender aos seguintes requisitos:  
 

a) Estar regularmente matriculado em curso do IFBA, desde que cursando a partir do 
segundo ano; 
b) Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar- coeficiente de 
rendimento acadêmico igual ou superior a 6,0 (seis);  
c) Não ter sido reprovado em curso oferecido na Instituição; 
d) Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes;  
e) Participar ou ter participado de curso, oficina ou apresentações teatrais.  
f) Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da bolsa;  
g) Não ser beneficiado por outra bolsa de qualquer natureza, estágio ou similar, durante a 
vigência da bolsa, exceto bolsas FIES, PROUNI ou auxílios: Transporte, Moradia 
Aquisições e Viagens, Alimentação e Cópia e Impressão ofertado pelo Programa de 
Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) do IFBA;   
h) Possuir disponibilidade de no mínimo 12 horas semanais: reuniões com os 
orientadores as quartas-feiras de 13:00 às 16:00; para a oficina as terças-feiras das 13:00 
às 18:00 e demais horas a combinar com a coordenação do projeto. 



                                                                                  

 

 
3.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 
 

I – Ficha de inscrição, fornecida no Anexo I; 
II – Histórico escolar atualizado. 
III- Currículo lattes. (http://lattes.cnpq.br/) 
IV -Ficha de autorização dos pais (menor de idade) no Anexo II. 
 
 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
 

A seleção dos bolsistas será realizada em duas etapas: eliminatória e 
classificatória. 

 
4.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
           4.1.1 A seleção eliminatória se fará com base nos seguintes critérios: 

 
I- Análise do histórico escolar (nota geral e reprovação). 
II- Disponibilidade de horário. 
III- Análise de currículo lattes.  
IV- Ter participado do Grupo Permanente Art Ecco ou de oficinas do grupo.  

 
 4.1.2. A seleção classificatória se fará por meio de entrevista. 
 
 

4.2 COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
 

A seleção dos candidatos será feita pela Coordenação e orientadoras do Projeto 
Grupo Permanente de Teatro Art Ecco. 

 
 

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 
 

A divulgação da relação dos bolsistas aprovados, bem como a ordem de 
classificação, ocorrerá no dia 14 de agosto, no site do IFBA – Campus Camaçari 
(http://www.camacari.ifba.edu.br/), murais da escola ou informado via e-mail, perfil da 
Copex no Facebook. 

 
6. VALOR DA BOLSA  

 



                                                                                  

 

6.1 O(s) estudante(s) bolsista(s) receberá (ão) 5 bolsas no valor mensal de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, durante o período de 
realização do projeto. 
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 
7.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto de 

Grupo Permanente de Teatro Art Ecco. 
 

9. CRONOGRAMA 
 

 

 Período de inscrições    27/07 a 07/08 

  Publicação do resultado 11 de agosto 
Entrevista  

 

12 de agosto as 13:00 hs 

 Resultado final 14/08 

 
 
 
 

Camaçari, 24 de julho de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

 

 
 

 
 
 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
IDENTIFICAÇÃO: 
 
NOME DO CANDIDATO:___________________________________________ 
CURSO: _________________________________ 
SÉRIE:______ 
MATRÍCULA: ________________ 
DATA DE NASCIMENTO:______________ 
IDADE:_________ 
LINK DO CURRÍCULO LATTES:  
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 
RUA:___________________________________________________Nº_____                                                              
COMPLEMENTO:_________________________________________________ 
BAIRRO: ____________________________________________ 
MUNICÍPIO: _________________________________________ 
CEP: ___________________________ 
TELEFONE RESIDENCIAL: (   ) ___________________ 
TELEFONE CELULAR: (   ) _______________________ 
E-MAIL: ______________________________________ 
 
 
 
Declaro que preencho os requisitos do Edital 002/2015/IFBA - Campus Camaçari e que 
tanto as informações aqui prestadas, quanto a documentação em anexo, são verdadeiras. 
 

Camaçari, _____/______/______ 
 
 

__________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

 

 
ANEXO II – AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL   

 
IDENTIFICAÇÃO: 
 
NOME DO CANDIDATO:___________________________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL:________________________________________ 
CURSO: _________________________________ 
SÉRIE:__________ 
MATRÍCULA: __________________ 
DATA DE NASCIMENTO:______________ 
IDADE:_________ 
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 
RUA:___________________________________________________Nº_____                                       
COMPLEMENTO:_________________________________________________ 
BAIRRO: ____________________________________________ 
MUNICÍPIO: _________________________________________ 
CEP: ___________________________ 
TELEFONE RESIDENCIAL: (   ) ___________________ 
TELEFONE CELULAR:(   ) _______________________ 
E-MAIL: ______________________________________ 
 
 
Autorizo o (a) menor _________________________________________________ a atuar 
como bolsista do Projeto de Extensão Grupo Permanente de Teatro Art Ecco, no período 
de cinco meses com encontro regulares para orientação as quartas-feiras de 13:00 às 
16:00; para a oficina as terças-feiras das 13:00 às 18:00 e demais horas a combinar com 
a coordenação do projeto. 
 
 

 
 

Camaçari, _____/______/______ 
 

 
 

__________________________________ 
Assinatura 


