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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Edital nº 06 de 03 de agosto de 2021.
SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE DISCENTES PARA O CURSO PREPARATÓRIO
PARA A PROVA DO ENEM: PRÉ-ENEM
DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA
A Direção Geral Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA,
Campus Euclides da Cunha, no uso de suas atribuições, torna pública a Seleção Simplificada de Discentes
para o Curso Preparatório para a Prova do ENEM: PRÉ-ENEM , coordenado pela Direção de Ensino. O
curso tem como objetivo propiciar a institucionalização de um Curso Preparatório para o ENEM, criando
as condições necessárias para promover e fortalecer a oferta de ações de ensino desta natureza, visando o
atendimento da comunidade interna, de modo a trabalhar como um facilitador a fim de oportunizar à
comunidade de Euclides da Cunha o ingresso no Ensino Superior.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O objetivo do presente Edital é selecionar discentes para o Curso “PRÉ-ENEM”, na modalidade à
Distância, que será ministrado pelo corpo docente do IFBA. A presente seleção será regida por este edital
e executada pelo IFBA, Campus Euclides da Cunha.
1.2 O curso terá uma carga horária de 270 horas e será realizado entre 16/08/2021 e 03/12/2021, entre
segundas e sextas, das 07:55 horas e 12:00 horas.
1.3 Serão ofertadas 50 vagas totais: 40 vagas serão destinadas aos estudantes matriculados nos cursos
regulares do IFBA/Campus Euclides da Cunha e 10 vagas para os servidores e colaboradores do
IFBA/Campus Euclides da Cunha.
2. DAS INSCRIÇÕES
Os interessados no Curso “PRÉ-ENEM”, deverão se inscrever entre 03/08/2021 e 08/08/2021 pelo
formulário disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctDKDrGEDypk8w60z7SSyuOKf_b9bfGbNruvAQuMlsGRZVA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
2.1 Dos requisitos para inscrição
a) Possuir um e-mail válido;
b) Estar logado numa conta Google;
c) Estar portando número do RG e CPF;
d) Os estudantes regularmente matriculados nos cursos do campus deverão apresentar comprovante
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2319174&infra_siste…
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de matrícula extraído da plataforma SUAP;
e) Deve responder todas as perguntas do formulário e no final clicar em “Enviar”.
2.2 Para comprovação como critério de desempate para seleção, o candidato deverá anexar o comprovante
de inscrição do Enem 2021 no formulário.
3. DA SELEÇÃO
3.1 A forma de seleção será por utilizando os seguintes critérios de desempate:
Para os estudantes regularmente matriculados:
1. Estar inscrito para realização do ENEM 2021;
2. Estar cursando o 3º Ano do curso técnico na forma Integrada;
3. Estar cursando curso técnico na forma Subsequente;
4. Estar cursando o 2º Ano do curso técnico na forma Integrada;
5. Estar cursando o 1º Ano do curso técnico na forma Integrada;
6. Estar cursando curso de Graduação ou Pós-Graduação;
Para os Servidores e Colaboradores:
1. Servidor e Colaborador que está inscrito para realização do ENEM 2021;
2. Servidor e Colaborador que não possua curso superior completo;
3.2. Em situação de empate nas últimas colocações será realizado sorteio eletrônico na plataforma:
https://sorteador.com.br/.
3.3 O IFBA Campus Euclides da Cunha divulgará a lista dos candidatos contemplados no endereço
eletrônico: https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha no dia 09/08/2021, bem como a lista de candidatos
em cadastro de reserva.
3.4 O candidato receberá no seu e-mail uma cópia da inscrição.
4. DA MATRÍCULA
4.1. O IFBA Campus Euclides da Cunha providenciará a matrícula dos contemplados no curso que devem
enviar a seguinte documentação, por meio digital, em período apresentado no edital:
Para os estudantes regularmente matriculados:
Documento de Identidade;
CPF;
Foto 3x4 e
Comprovante de Residência.
Para os Servidores e Colaboradores:
Cópia digitalizada e legível da Certidão de Nascimento,
Documento de Identidade,
CPF,
Título de Eleitor (para maiores de 18 anos),
Comprovante de Alistamento Militar ou equivalente (para maiores de 18 anos e do sexo
masculino),
Comprovante de Escolaridade (declaração ou histórico),
Foto no modelo 3x4 digitalizada e
Comprovante de Residência.
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4.2. Os documentos necessários para matrícula deverão ser enviados para o e-mail da Coordenação de
Registros Escolares (matricula.euc@ifba.edu.br). Os estudantes também devem informar à Cores o seu email e telefone para contato.
4.3. Caso não seja preenchido o número de vagas disponibilizadas, serão realizadas novas chamadas
posteriormente, no site https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha ou através de contato por e-mail
disponibilizado pelos candidatos na lista de espera.
5. CRONOGRAMA
5.1. O processo seletivo seguirá o cronograma do quadro abaixo:

ETAPAS

DATA

Publicação do edital

03/08/2021

Período de Inscrição

03/08/2021 à 08/08/2021

Publicação da lista preliminar de selecionados e de espera

09/08/2021

Interposição de recursos

09/08/2021 e 10/08/2021

Publicação da lista final de selecionados e de espera

11/08/2021

Matrícula on-line

11/08/2021 à 15/08/2021

Chamadas para matrículas de vagas não preenchidas

De 16/08/2021 à 20/08/2021

Início do curso

16/08/2021

Término do curso

03/12/2021

5.2 Os recursos deverão ser interpostos nos dias 09 e 10 de agosto de 2021, mediante justificativa formal
e encaminhada para o e-mail da Direção de Ensino (diren.euc@ifba.edu.br).

Documento assinado eletronicamente por Danilo Santos Souza, Diretor Geral Substituto de
Euclides da Cunha, em 03/08/2021, às 17:42, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1940056 e o código CRC 53598D91.
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