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SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE DISCENTES PARA OS CURSOS FIC (FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA) EM EaD DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

 
 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, Campus Vitória da 
Conquista, no uso de suas atribuições e por meio da Coordenação de Extensão (COEXT), torna público o 

EDITAL Nº 06/2020 - COEXT/IFBA, Seleção Simplificada de Discentes pelo Programa Novos Caminhos 

(SETEC/MEC), Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) na Modalidade a Distância. 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 O objetivo do presente Edital é selecionar discentes para os Cursos de Formação Inicial e Continuada 

(FIC) na Modalidade à Distância, pelo Programa Novos Caminhos, que será ofertado pelo Instituto Federal 

da Bahia. A presente seleção será regida por este edital e executada pelo IFBA Campus Vitória da 

Conquista. 

 Os cursos FIC (Formação Inicial e Continuada) são cursos de curta duração que tem por objetivo a 

formação e o aperfeiçoamento profissional. 

 Serão ofertadas 50 vagas totais para o curso FIC EAD de Programador Web sendo que 20 vagas serão 

destinadas a alunos regularmente matriculados no IFBA, Campus Vitória da Conquista, e o restante das 

vagas serão por ampla concorrência. 

 Não haverá cobrança de nenhum tipo de taxa, seja de inscrição ou de mensalidade. 

 
 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Possuir um e-mail válido no gmail; 

b) Estar logado em uma conta Google; 

c) Possuir RG e CPF válidos; 

d) Possuir o ensino fundamental II (6º a 9º) completo; 

e) Ter idade mínima de 16 anos. 

f) Deve responder todas as perguntas do formulário e no final clicar em “Enviar”. 

g) O (a) candidato(a) receberá no seu e-mail uma cópia da inscrição. 
 

3. DA SELEÇÃO 

 

 A forma de seleção será por ordem de inscrição digital através de formulário disponibilizado no endereço

  https://forms.gle/VnRno53q8XiBNL369, disponível no endereço eletrônico: 

 https://portal.ifba.edu.br/conquista. 

 O candidato deve responder todas as perguntas do formulário e, ao final, clicar em “Enviar”. 
 O IFBA, Campus Vitória da Conquista, divulgará a lista dos candidatos contemplados no endereço 

eletrônico https://portal.ifba.edu.br/conquista, no dia 20 de maio de 2020, bem como a lista de candidatos  

em cadastro reserva. 

 O candidato receberá no seu e-mail a confirmação da sua seleção.. 
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4. DOS RECURSOS 

 

 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da divulgação dos classificados poderá fazê- 

lo, conforme data do cronograma, pelo e-mail: coext.vc@gmail.com, com o assunto RECURSO – EDITAL 

DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE DISCENTES PARA OS CURSOS FIC. 

 Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos ou enviados para endereço diferente do 

apresentado no item 4.1 deste edital. 

 
 

5. DA MATRÍCULA 

 

 Os candidatos classificados terão a matrícula efetivada pelo IFBA - Campus Vitória da Conquista; 
 O estudante deverá enviar cópia digitalizada, por meio digital (e-mail:coext.vc@gmail.com), dos 

seguintes documentos: 

a) RG; 

b) CPF; 

c) Título de eleitor; 

d) Reservista (sexo masculino); 

e) Comprovante de Escolaridade (Declaração ou Histórico Escolar); 

f) Certidão de nascimento; 

g) Foto 3x4 digital. 
 Caso o candidato não tenha acesso ao Histórico escolar no momento da matrícula on-line, poderá entregar 

em outra data, a ser determinada pela comissão, após a matrícula. 

 Caso não seja preenchido o número de vagas disponibilizadas, serão realizadas novas chamadas 

posteriormente, no endereço eletrônico https://portal.ifba.edu.br/conquista, ou através de contato por e-mail 

disponibilizado pelos candidatos na lista de espera. 

 
 

6. CRONOGRAMA 

 

 O processo seletivo seguirá o cronograma do QUADRO abaixo: 
ETAPAS DATA 

Publicação do edital 13/05/2020 

Período de Inscrição 13/05/2020 à 17/05/2020 

Publicação de lista Preliminar de inscritos 18/05/2020 

Interposição de Recurso 19/05/2020 

Publicação de lista Definitiva de inscritos 20/05/2020 

Matrícula on-line De 21/05/2020 a 22/05/2020 

Chamadas para matrículas de vagas não 

preenchidas 

De 25/05/2020 a 26/05/2020 

De 25/05/2020 a 12/06/2020 

Início das aulas 29/05/2020 
15/06/2020 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes 

neste Edital, bem como da Organização Didática e demais normas didático-pedagógicas do IFBA. 

 Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

 Os prazos deste Edital poderão ser modificados de acordo com necessidade administrativa e/ou 

orçamentária. 
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 Candidatos que não computarem frequência no início do curso (até 5 dias) serão desligados e serão 

chamados candidatos da lista de espera. 

 A qualquer tempo, este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo 

de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza. 

 O candidato assume total responsabilidade sobre todas as informações apresentadas. Caso sejam 

detectadas informações inverídicas e/ou não apresente a comprovação dos requisitos obrigatórios, o 

candidato será desclassificado, ainda que aprovado o seu ingresso. 

 A Comissão de seleção de Discentes pelo Programa Novos Caminhos (SETEC/MEC) do IFBA Vitória da 

Conquista, reserva o direito de resolver casos omissos e situações não previstas neste edital. 

 Os (as) candidatos (as) que tiverem dúvidas poderão entrar em contato com a equipe responsável pelo 

processo seletivo, através do e-mail: coext.vc@gmail.com. 

 Este Edital entra em vigor a partir da data de publicação. 

 

 

 

 

 

 
Gabinete do Diretor-Geral do IFBA 

 

Campus Vitória da Conquista, em 28 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 
Felizardo Adenilson Rocha 

Diretor Geral 
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