
                                                                    
 

Edital de Prorrogação das inscrições para bolsistas  
do Projeto Art Ecco e Errata  - Edital nº 02/2015 

 

A Coordenação do Grupo Permanente de Teatro Art Ecco do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Camaçari, 
torna pública a prorrogação até 23 de agosto de 2015 do prazo de inscrição 
para Seleção de Bolsistas, relativo ao Edital n°02 de 13/05/2015, ficando 
inalteradas as demais disposições do Edital. Em consequência da 
prorrogação do prazo, retifica-se o cronograma. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ERRATA  

Onde se lê:  

2. DAS VAGAS 
 
 2.1 O IFBA – Campus Camaçari selecionará bolsistas para 2 (duas) vagas no 
referido Projeto de Extensão. 
 
Onde se lê:  
2.1 O IFBA – Campus Camaçari selecionará bolsistas para 4(quatro) vagas, 2 (duas) 
para o turno matutino e 2 (duas) para o turno vespertino, no referido Projeto de 
Extensão. 
 
Onde se lê:  

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. 
 
Leia-se: 

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. 
 
4.1.2. A seleção classificatória se fará por meio de: 
I. Entrevista. 

 
Período de inscrições 

 

08 a 23 de agosto 

 
Realização de entrevistas 

 

26 de agosto 

 
Divulgação do resultado 

 

27 de agosto 

 
Prazo para apresentação no Copex/Camaçari  

 

 28 de agosto 



II. Ter participado do Grupo Permanente Art Ecco ou de oficinas do grupo. 
 
Onde se lê: 
6. VALOR DA BOLSA 
 
6.1   O(s)    estudante(s)    bolsista(s)    receberá (ão)   05 bolsas no valor  mensal de  
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, durante o período de realização do 
projeto. 
 
Leia-se: 

6.1 O(s)    estudante(s)    bolsista(s)    receberá (ão)  02 bolsas no valor  mensal de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, durante o período de realização do 
projeto. 
 
Onde se lê: 

1.1 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
  
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. 
 
Leia-se: 
 
h) Possuir disponibilidade para reuniões com os Coordenadores, como também para os 
encontros fixos do Grupo de Teatro que ocorrerá às quartas-feiras de 13:30 às 16:30, 
além do acompanhamento das oficinas que ocorrerão às terças e quintas das 08:00 às 
11:00 ou 13:30 às  17:00h. 
 
Onde se lê: 

ANEXO II – AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL   

 
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. 
 
 
Leia-se: 

Autorizo o  (a)  menor _______________________________________________ a atuar  
como bolsista do Projeto de Extensão Grupo Permanente de Teatro Art Ecco,  no  período 
de  dois  meses com encontro regulares para orientação as quartas-feiras de 13:00 às 16:00 
além do acompanhamento das oficinas que ocorrerão às terças e quintas das 08:00 às 11:00 
ou 13:30 às  17:00 combinar com a coordenação do projeto.  
 
 

 
Camaçari, 12 de agosto de 2015 

 
Liamar Francisco 

Coordenadora do Projeto Art Ecco 


