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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 07/2022 de 03 de junho de 2022.

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA 
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR DA 

ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

 

A Diretora Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA Campus
Euclides da Cunha, Instituição criada pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto na Portaria nº 40, de 23 de maio de 2022, que instituiu
comissão responsável pelo processo de seleção de estagiários remunerados, e em atendimento ao disposto
na Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008, na Portaria nº 1.893, de 20 de novembro de 2014 e na
Orientação Normativa do MPOG n° 2, de 24 de Junho de 2016, torna público o presente edital do processo
seletivo para preenchimento de vaga imediata e formação de cadastro de reserva do seu quadro de
estagiários de acordo com as condições a seguir especificadas:

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. O Processo Seletivo Público destina-se ao preenchimento de vagas atualmente disponíveis e que
vierem a surgir dentro do prazo de validade previsto neste Edital.

2. O número de vagas, requisitos e respectivas atribuições básicas dos candidatos aprovados e
convocados para contratação estão relacionados no Quadro de Vagas (Anexo II).

3. O(a) estudante de nível superior contemplado(a) pelo Programa Universidade para Todos
(ProUni) ou pelo Programa de Financiamento Estudantil (FIES) terá um acréscimo de 01 (um)
ponto na pontuação da entrevista neste Processo Seletivo Público, conforme estabelecido pela
Portaria IFBA nº 1.893, de 20 de novembro de 2014.

4. O prazo de validade deste Processo Seletivo Público será de 12 (doze) meses, a contar da data
publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério do IFBA. 

5. É de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações referente a este processo seletivo
no endereço eletrônico https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha.

2. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO

1. Estudantes brasileiros ou estrangeiros com visto de permanência no país;

2.  Estudantes regularmente matriculados e com frequência comprovada nos cursos de
Níveis Superiores relacionados no Quadro de Vagas (Anexo II) reconhecidos pelo Ministério da
Educação, que tenham disponibilidade de 30 horas semanais para realização do estágio.



03/06/2022 20:55 SEI/IFBA - 2354129 - Edital IFBA

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2785868&infra_siste… 2/7

3. Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos
completos, conforme previsto no §5º do Art. 7º da Resolução nº 1 do CNE/CEB, de 21 de
janeiro de 2004 (Conselho Nacional de Educação).

3. DA REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS

1. O estudante contratado para o estágio de Graduação receberá bolsa-auxílio no valor de
R$ 1.125,69 mensais para a carga horária de 30 horas semanais.

2. O estagiário contratado fará jus a Auxílio Transporte no valor de R$ 10 (dez reais) por dia de
deslocamento, bem como seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado de 30 dias por
ano.

4. DAS COTAS

1. Ficam reservadas: 
    
           I. 10% das vagas de estágio reservadas aos(às) estudantes cuja deficiência seja
compatível com o estágio a ser realizado, nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 11.788, de 25
de setembro de 2008; 

           II. 30% das vagas de estágio reservadas aos(às) estudantes negros(as), nos termos do
Decreto nº 9.427, de 28 de junho de 2018.  Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos
negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição na seleção de estágio,
conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE. (Decreto nº 9.427, de 28 de junho de 2018)

2. O/A candidato/a que concorrer à reserva de vagas, ressalvadas as condições especiais previstas
neste edital, participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que concerne à avaliação e aos critérios de aprovação.

3. O(A) candidato pessoa com deficiência terá a inscrição validada apenas caso se enquadre no art.
2º da Lei Federal nº 13.146/2015, e nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto nº
3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do artigo 1º da
Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), as contempladas
pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O candidato com visão
monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas às pessoas com
deficiência", e a mais atualizada .

4. O(A) candidato pessoa com deficiência no ato da inscrição, deverá fazer upload do laudo
médico (documento original ou cópia legível) com emissão no prazo máximo de 12 meses,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com a perda da função e a expressa
referência ao código correspondente à classificação Internacional de Doenças (CID 10),
assinatura e carimbo contendo o CRM do médico responsável por sua emissão, bem como a
provável causa da deficiência, informando, também, o nome do candidato.

5. Para deficiência auditiva, além do laudo médico deverá fazer upload do exame de audiometria
tonal recente (no máximo de 12 meses) nas frequências 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz,
conforme Art. 5º, § 1º, I, alínea "b", do Decreto nº 5.296, de 02/12/2004.

6. Não sendo comprovada a situação descrita no subitem 3, o candidato perderá o direito a ser
admitido para as vagas reservadas à pessoa com deficiência, todavia, permanecerá na lista geral
de classificação.

7. O candidato pessoa com deficiência que solicitar um recurso de acessibilidade deverá fazer o
upload do laudo médico, comprovando a condição para atendimento.

8. Em caso de aprovação, o candidato poderá apresentar o laudo médico original ou cópia
autenticada, se solicitado pelo Instituto Federal da Bahia - IFBA, Campus de Euclides da Cunha.
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9. No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá declarar que concorre à reserva de vagas para
pessoas com deficiência, observando se as atribuições do cargo são compatíveis com a
deficiência declarada.

10. No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá declarar que concorre à reserva de vagas para
pessoas autodeclaradas Preto(a)/Pardo(a).

11. A nomeação dos/as candidatos/as aprovados/as deverá obedecer à ordem de classificação,
observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação de ampla
concorrência e da reserva para as pessoas com deficiência e Preto(a)/Pardo(a).

12. A desclassificação, a desistência ou qualquer outro impedimento de candidato/a ocupante de
vaga reservada à pessoa com deficiência implicará na sua substituição pelo/a candidato/a com
deficiência classificado/a na sequência, desde que haja candidato/a classificado/a nessa
condição.

13. A desclassificação, a desistência ou qualquer outro impedimento de candidato/a ocupante de
vaga reservada à pessoa Preta/Parda implicará na sua substituição pelo/a Preto(a)/Parda(a)
classificado/a na sequência, desde que haja candidato/a classificado/a nessa condição.

14. Na hipótese de não haver candidatos/as com deficiência classificados/as para ocupar a vaga
reservada, esta será revertida para a ampla concorrência e será preenchida pelos/as demais
candidatos/as aprovados/as.

15. Na hipótese de não haver candidatos/as Preto(a)/Pardo(a) para ocupar a vaga reservada, esta será
revertida para a ampla concorrência e será preenchida pelos/as demais candidatos/as
aprovados/as.

5. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

1. As inscrições no Processo Seletivo Público ocorrerão entre os dias 06/06/2022 a 09/06/2022,
através do formulário disponível no endereço https://forms.gle/ky4cN3Ridxra5XJ49

2. Os seguintes documentos são necessários para a realização da inscrição:

1.  Comprovante de matrícula.

2.  Histórico curricular do curso.

3. Currículo (contendo as orientações do Anexo I);

3. As documentações listadas acima devem ser anexadas ao formulário no momento da inscrição,
em formato PDF ou de imagem.

4. Todos os anexos devem estar legíveis. 
 

6. DA AVALIAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

1. A avaliação do Processo Seletivo Público será composta pelas seguintes etapas, obedecida a
ordem de ocorrência em que aparecem listadas:

1.  Análise de documentos (ELIMINATÓRIA e CLASSIFICATÓRIA);

2.  Entrevista individual (ELIMINATÓRIA e CLASSIFICATÓRIA).

2. Os critérios de avaliação e suas respectivas pontuações para classificação em cada etapa estão
descritos no Anexo III.

https://forms.gle/ky4cN3Ridxra5XJ49
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3. Os candidatos aprovados na etapa de análise de documentos serão classificados para a etapa de
entrevista individual por ordem decrescente de notas de acordo com a pontuação, obtida na
referida etapa de avaliação.

4. Serão classificados para entrevista individual os 8 (oito) primeiros colocados aprovados na etapa
de Análise de Documentos.

5. A convocação para entrevista será feita através de divulgação no endereço
https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha, durante o período previsto no cronograma.

6. É de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações referentes a este edital no
endereço eletrônico https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha.

7. A entrevista individual será realizada pela Comissão de Seleção e com critérios estabelecidos
no Anexo III, com prévio agendamento. O candidato deverá comparecer ao local da entrevista
com antecedência de 15 minutos, com tolerância máxima de 10 minutos.

8. O candidato convocado para a entrevista deverá apresentar os documentos (originais e cópias)
submetidos no formulário de inscrição. A não comprovação da veracidade dos documentos
anexados na inscrição podem ocasionar a eliminação do candidato.

9. A classificação dos candidatos ocorrerá pela obtenção da maior pontuação na soma das Etapas
01 e 02. A Nota Final (NF) será composta pela média ponderada entre a Nota da Análise da
Documentação (ND) e a Nota da Entrevista (NE), com pesos de 4 (quatro) e 6 (seis),
respectivamente, ou seja: NF = ⦏(ND x 4) + (NE x 6)⦐ / 10.

10. Em caso de igualdade na nota final do presente Processo Seletivo Público, para fins de
classificação, o desempate se fará pelos seguintes critérios listados por ordem de importância:

1. Maior idade;

2. Candidato contemplado pelo ProUni ou FIES;

3. Maior nota na entrevista individual;

4. Maior nota na análise de documentos.

11. Os candidatos aprovados não convocados para contratação, comporão o cadastro de reserva.

12. A convocação a partir do cadastro reserva contemplará os requisitos de cotas deste edital.

13. Surgindo novas vagas, a convocação seguirá a ordem de classificação observando a reserva de
vagas para os candidatos que optaram por cota. Considerando a quantidade máxima de
aprovados no processo seletivo, a ordem de convocação dar-se-á conforme segue:

1º - Ampla concorrência 
2º - Ampla concorrência 
3º - Cota (pretos ou pardos) 
4º - Ampla concorrência 
5º - Cota (pessoa com deficiência)  
6º - Cota (pretos ou pardos) 
7º - Ampla concorrência 
8º - Cota (pretos ou pardos)

7. DOS RECURSOS: 

         1. Os recursos previstos neste edital deverão ser encaminhados para o e-mail:
selecao.euc@ifba.edu.br, nos períodos previstos no cronograma. 
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         2. Os resultados dos recursos serão publicados no endereço https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-
cunha.

8. DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

1. As etapas deste Processo Seletivo Público ocorrerão em conformidade com o seguinte
cronograma básico de eventos:

 
ETAPA

 
DATA

1 Publicação do Edital 03/06/2022

2 Prazo para Impugnação 05/06/2022

3 Inscrições 06/06/2022 a 09/06/2022

4 Análise da documentação 10/06/2022

5 Resultado da analise de documentos e convocação para entrevista 10/06/2022

6 Período para interposição de recurso (Anexo IV) 11/06/2022 a 12/06/2022

7 Resultado da interposição de recurso (se houver) 13/06/2022

8 Entrevistas e apresentação dos documentos (original e cópia) 14/06/2022

9 Divulgação do resultado preliminar 15/06/2022

10 Período para interposição de recurso (Anexo IV) 16 a 17/06/2022

11 Divulgação do resultado final 20/06/2022

12 Convocação para contratação A partir do dia 21/06/2022

               

7. DO RESULTADO

1. Os resultados de cada etapa, bem como o resultado final do Processo Seletivo Público, serão
divulgados nas datas previstas no cronograma, no endereço eletrônico
https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha  
 

8. DA CONTRATAÇÃO

1. Serão convocados, por e-mail e no site do campus, para firmarem Termo de Compromisso de
Estágio, em concordância ao disposto na Lei nº 11.788/2008, os candidatos aprovados neste
Processo Seletivo Público, respeitada a ordem de classificação final e o número de vagas
disponíveis ou que venham a surgir no IFBA - Campus Euclides da Cunha durante o prazo de
validade definido neste Edital.
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2. Na ocasião da convocação do candidato aprovado para a sua contratação, o estudante
deverá entregar os documentos abaixo relacionados no IFBA Campus Euclides da Cunha, no
setor de Gestão de Pessoas, situado na Avenida Renato Campos, nº 900, Nossa Srª da
Conceição, BR 116 Km-220, em Euclides da Cunha - BA.

1.  Atestado de matrícula (carimbado e assinado pela instituição de ensino);

2.  Histórico escolar (carimbado e assinado pela instituição de ensino);

3. Cópia da carteira de identidade;

4.  Cópia do CPF

5. Cópia da Carteira de reservista ou certificado de dispensa de incorporação para candidatos
do sexo masculino maiores de 18 anos;

6. Cópia do Comprovante de endereço;

7. Cópia do Comprovante de dados bancários da conta corrente do estagiário na qual será
efetuado o pagamento da bolsa;

8.  Comprovante de atualização do Programa Universidade para Todos (ProUni) ou do
Programa de Financiamento Estudantil (FIES) referente ao semestre corrente, quando
aplicável.

9. Atestado de saúde ocupacional que o declare apto para a atividade de estágio na sua área
de aprovação.

10. Laudo médico, em formato PDF, na forma prevista neste edital, para os candidatos
aprovados para vaga reservada para Pessoas com Deficiências, que ateste a sua condição. 

11. E outros solicitados pela Coordenação de Contratações Temporárias do IFBA (COTEMP)
ou Coordenação de Gestão de Pessoas do IFBA Campus Euclides da Cunha, quando de
sua convocação.

               3. Poderão ser aproveitados os documentos entregues na etapa de inscrição, desde que estejam
atualizados ou tenham sido emitidos pela instituição de ensino a menos de 90 dias corridos.

               4. Os candidatos terão um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data de publicação
e envio do convite para manifestar-se.

               5.  A recusa da convocação ou ausência de manifestação dentro do prazo estabelecido eliminará o/a
candidato/a. 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.  O estágio, regulamentado pela Lei n°11.788, de 25 de setembro de 2008, e pela Portaria nº
1.893, de 20 de novembro de 2014, não estabelece vínculo empregatício de qualquer natureza,
podendo o contrato ser rescindido a qualquer momento, por qualquer uma das partes (Instituição
de Ensino, Estagiário ou parte Concedente).

2.  A rescisão por parte do IFBA poderá ser feita de forma imediata em caso de:

1. Reprovação, abandono ou término do curso acadêmico;

2. Baixo desempenho ou não cumprimento do Plano de Estágio;

3. Comportamento incompatível com os interesses do IFBA e/ou com os  princípios éticos e
legais da administração pública.
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3. A inscrição do candidato neste Processo Seletivo Público implica no conhecimento e na
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes.

4. O acompanhamento das publicações referentes ao Processo Seletivo é de responsabilidade
exclusiva do candidato.

5. A classificação fora do número de vagas disponíveis gera, para o candidato, apenas a
expectativa de direito à contratação para a vaga de estágio, reservando-se ao IFBA o direito de
convocar os estudantes aprovados na medida de suas necessidades, obedecida rigorosamente a
ordem de classificação.

6. As ocorrências não previstas neste Edital e os casos omissos e/ou duvidosos serão resolvidos
pela comissão responsável por este processo de seleção, através do e-mail:
selecao.euc@ifba.edu.br, observando-se às normas legais. 
 

Euclides da Cunha, 03 de Junho de 2022 
 
 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Diretor (a)
geral do Câmpus Euclides da Cunha, em 03/06/2022, às 20:44, 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 2354129 e o código CRC 0756B290.

23278.004281/2022-39 2354129v10
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ANEXO I - MODELO DE CURRÍCULO
Informações necessárias para o currículo

OBJETIVOS PROFISSIONAIS 
- Este tópico visa responder basicamente duas perguntas: em qual área você deseja atuar? 
Quais as suas expectativas nesta etapa da carreira?

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Exemplo:
Nome do curso: Bacharelado em Análise de Sistemas
Instituição: UFBA (Salvador/BA)
Semestre: 4º

QUALIFICAÇÕES
Exemplo I:

- configuração de ambientes de rede;
- formatação de equipamentos e instalação de aplicativos;
- atendimento a chamados;
- atualização do website.

Exemplo II:
-  produção de documentação de sistemas e dicionários de dados;
- coleta de informações sobre o público interno e externo da organização a fim de 
elaborar apostilas e materiais de apoio ao treinamento;

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Exemplo:
Cargo ocupado: Estagiário de Análise de Sistemas
Nome da empresa: SERPRO Salvador/BA
Atividades desenvolvidas: Manutenção de Redes, impressoras e Scanners, Atendimento e 
suporte a usuários.

CURSOS
Exemplo:
Nome do curso: Administração de Bancos de Dados - SQL Server
Instituição: UFBA (Salvador/BA)
Carga horária: 60 horas
Duração: abr a jun/2019

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 
- Se possível, indicar também os softwares e linguagens, bem como o nível de domínio 
(avançado, intermediário ou básico).
Exemplos:
Avançados: Dispositivos: Desktops, notebooks, tablets, smartphones.;

Intermediários:  Redes: Internet, roteador, switch, cabeamento, ponto de rede, firewall, Wi-Fi; 

Impressoras: Jato tinta, laser, multifuncional e scanner;

Básicos: Servidores: E-mail, sistemas operacionais, banco de dados, nobreaks, armazenagem e 

backup; Telefonia: Linha telefônica, cabeamento, aparelhos e VoIP. 
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ANEXO II

Quadro de Vagas

Cargo Atividades Supervisionadas Vagas Requisitos

Analista de TI

Planejamento, instalação e manutenção de Redes de 
Computadores e BD’s;

Manutenção de ativos de tecnologia da informação;

Atendimento e suporte aos usuários;

Administrar ambiente de rede;

Apresentar alternativas de solução;

Atender chamados/tickets (incidentes);

Avaliar e desenvolver novas tecnologias;

Configurar software e/ou sistemas operacionais. Montar 
hardwares;

Consultar documentações técnicas;

Documentar soluções disponíveis;

Elaborar relatórios técnicos;

Instalar hardware e softwares.

01

Cursando a partir do 3º semestre de:

 Análise de Sistemas

 Ciência da Computação

 Sistemas da Informação

 Processamento de Dados

 Redes de Computadores

 Engenharia da Computação

 Licenciatura em Computação

 Outros cursos superiores na 
área de Tecnologia da 
Informação
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ANEXO III

Critérios de Avaliação 

Vaga: Analista de TI

ORDEM ETAPA
ITEM AVALIADO NOTA ATRIBUÍDA À

ETAPA

01
Análise de Documentos (ND) – Peso 4 Histórico Escolar Atualizado

(Coeficiente de Rendimento)
Até 10 pontos

02 Entrevista Individual (NE) – Peso 6

Conhecimento técnico na área Até 4 pontos

Currículo Até 2 pontos

Comunicação Até 2 pontos

Organização, Proatividade,
Disponibilidade e Interesse.

Até 2 pontos
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ANEXO  IV

Formulário para interposição de recurso

Endereço para envio: selecao.euc@ifba.edu.br

Nome do candidato:

N° de Inscrição: CPF: Data:

Vaga de interesse: Etapa do recurso:

Argumentação:

Não ultrapasse o espaço delimitado no quadro abaixo.

_______________________________

Assinatura do candidato


