
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PROJETO TEATRO ART ECCO:
OFICINA DE INICIAÇÃO AO TEATRO V

O Instituto Federal da Bahia –Campus Camaçari, realiza Chamada Pública
para selecionar 1 (um) estudante do Curso de Eletrotécnica que atuará como
bolsista no Projeto Teatro Art Ecco na oferta da Oficina de Iniciação ao Teatro V.
O projeto foi contemplado no Edital 03/2021 da PROEN, de Incentivo às Práticas de
Permanência e Êxito.

INSCRIÇÕES
As inscrições para a seleção de bolsista estarão abertas no período de 19 a

22 de setembro de 2022 através do seguinte formulário:

https://docs.google.com/forms/d/1niAXFozhVytNN52HutO1nNpRnLXm58hEb_52Ctg
LZgY/edit

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
a) Estar regularmente matriculado em curso de Técnico em Eletrotécnica 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) Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da
bolsa;
e) Não ser beneficiado por outra bolsa, caso esta proíba o acúmulo de bolsa.
f) Possuir disponibilidade de 12 horas semanais: reuniões com os orientadores e
oferta da oficina às terças-feiras de 8:00:00 às 11:00 e demais horas a combinar
com a coordenação do projeto.
g) Conhecimento de Informática e Internet: pacote office; redes sociais; criação de
material de divulgação.

VALOR DA BOLSA
O estudante bolsista receberá 5 bolsas no valor mensal de R$ 200,00 (duzentos
reais), de setembro a novembro de 2022.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
-Participação em reuniões de planejamento do Projeto;
-Criação de material de divulgação do Projeto;
-Participação e apoio durante a realização da Oficina;
-Organização do espaço destinado à Oficina do Projeto;

https://docs.google.com/forms/d/1niAXFozhVytNN52HutO1nNpRnLXm58hEb_52CtgLZgY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1niAXFozhVytNN52HutO1nNpRnLXm58hEb_52CtgLZgY/edit


-Participação na escrita de Relatório do Projeto;
-Registro audiovisual do Projeto;
-Monitoramento das redes sociais do Projeto;

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
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.

Os candidatos selecionados serão convocados, via e-mail, para a etapa
classificatória, que se fará por meio de Entrevista on-line, com agendamento,
ferramenta e link de acesso a ser disponibilizado pela equipe do Projeto.

As entrevistas ocorrerão entre 23 de setembro de 2022.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO

A divulgação da relação do bolsista aprovado, bem como a ordem de
classificação, ocorrerá entre 24 e 26 de setembro, no site do IFBA – Campus
Camaçari (http://www.camacari.ifba.edu.br/), murais da escola ou informado via
e-mail e/ou perfis das redes sociais institucionais.

O bolsista selecionado deverá entregar os documentos entre 27/09/22 na
primeira reunião com a Coordenação do Projeto.

http://www.camacari.ifba.edu.br/

