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ATA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO EDITAL 006/2015  DA PRPGI -   
AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO PARA O CAMPUS CAMAÇARI 

 
     Ao dia 13 do mês de outubro do ano de 2015, às 09:40 horas, a Comissão 
de Implementação do Auxílio Qualificação para os servidores do campus do 
IFBA – Camaçari, designada pela Portaria no 035 de 15/09/2015/DG, se reuniu 
na sala da Coordenação de Pesquisa do campus para avaliar e eventualmente 
aprovar as propostas submetidas pelos servidores (Professores e Técnicos 
Administrativos) em conformidade com o edital no 006/2015 da PRPGI, quando 
estiveram presentes a professora Teresinha de Quadros Guilherme dos Santos 
– coordenadora da área de pesquisa, pós-graduação e Inovação do campus e 
também presidente da referida comissão e a professora Madilene Gandarela 
Soares Silveira. Os demais componentes da Comissão não puderam 
comparecer à reunião e justificaram da seguinte forma: Sra. Eneida Santana 
Baumann – encontra-se de férias; Sr. Antonio Rubens Oliveira Lucas – 
encontra-se de férias e a Profa; Lenade Barreto Santos  - que enfrentou um  
problema de saúde, tendo, inclusive, sido hospitalizada no dia anterior. Diante 
da ausência de representação da categoria dos técnicos administrativos e 
também da ausência de indicação de membros suplentes na referida portaria, a 
presidente da comissão, em comum acordo com a outra representante 
presente, decidiu por solicitar à diretoria a indicação de um outro membro. 
Diante da ausência do Diretor do campus no momento da reunião – o mesmo 
se encontrava em reunião na Reitoria – a Chefe de Gabinete, Sra. Rejane 
Alves Ferreira acompanhou a presidente da comissão e juntas se dirigiram à 
sala do DOF (setor do qual faz parte um dos membros ausentes)  e solicitou a 
uma das duas servidoras presentes  - Sras. Jaira de Jesus Santos Rodrigues e 
Ana Paula Trícoli da Silva que participasse da reunião em substituição ao Sr. 
Rubens Lucas. A Sra. Ana Paula alegou estar terminando uma atividade que 
não poderia ser interrompida e diante disso, a Sra. Jaira – que é, inclusive, a 
representante legal do servidor Rubens em seu período de férias (conforme 
comprovante em anexo), aceitou participar da reunião e uniu-se ao grupo para 
que os trabalhos fossem iniciados. A princípio, a presidente da comissão 
procedeu à leitura do Edital ressaltando os dispositivos referentes aos 
objetivos, requisitos para participação e critérios para avaliação e seleção das 
propostas. Durante a leitura do edital os membros da comissão questionaram 



sobre a concessão do benefício para candidatos que estejam fazendo cursos 
de pós-graduação em instituições públicas e a presidente respondeu que 
originalmente o edital havia sido proposto para fornecer apoio apenas a quem 
estivesse fazendo cursos em instituições privadas, mas que, por indicação da 
PRPGI e da PROJUR,  foi ampliado o escopo do público de maneira a atender 
o previsto na resolução Nº 27 de 18/10/2012, na qual está respaldada  o 
presente edital.  Foram inscritas 06 propostas e estas foram avaliadas segundo 
os critérios postos no edital. Na sequência, foi realizada consulta junto à 
Diretoria de Ensino e à Diretoria Geral para saber se os candidatos 
apresentavam alguma pendência nos termos do item 3 do  edital. Em relação 
ao item 03 do edital - relativo ao impedimento do candidato a receber o Auxílio 
no caso de  “receber, durante o período de vigência do Auxílio, qualquer 
modalidade  de benefício de outro programa do IFBA”  - para avaliação, a 
comissão pautou-se na declaração fornecida pelos respectivos candidatos – 
anexo 02 do referido edital, que possui caráter abrangente a qualquer tipo de 
benefício que o mesmo receba para a mesma finalidade. Essa decisão foi 
tomada principalmente em função da impossibilidade de consulta aos setores 
competentes no tempo disponível para apresentação dos resultados do edital.  
Ao final dos trabalhos, a comissão votou pela aprovação de 03 das propostas 
apresentadas e reprovação de 03, conforme registro de divulgação do 
resultado parcial, em anexo, por não cumprimento do solicitado no item 8.1.     
Conforme cronograma do edital supracitado, o dia 13/10 foi destinado a 
apresentação de recursos e no dia 14/10, a professora Teresinha Quadros e as 
servidoras Jaira Rodrigues e Eneida Baumann - ambas membros da comissão 
-, avaliaram os recursos apresentados e tendo os mesmos contemplado os 
critérios que não foram anteriormente atendidos, decidiram pela aprovação das 
03 propostas que foram inicialmente reprovadas. Tendo sido finalizado o 
processo, foi confeccionada a lista com o resultado final para ser publicado, 
(conforme anexo 03) e eu, Teresinha Quadros, elaborado a presente ata que, 
lida e achada conforme, vai assinada pelos participantes ser encaminhada à 
PRPGI juntamente com todos os documentos do processo.  
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