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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 14 de 16 de agosto de 2022.

 
SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE DISCENTES PARA O CLUBE DE (DES)LEITURAS E

(ESCRE)VIVÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA.

A Direção-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, torna pública a Seleção Simplificada de Discentes para o CLUBE DE
(DES)LEITURAS E (ESCRE)VIVÊNCIAS. O projeto alcança os objetivos de extensão do Campus
Euclides da Cunha, em seu processo educativo, cultural, científico e tecnológico. É articulado ao ensino e
a pesquisa oferecidos na instituição e viabiliza a relação entre o IFBA, o município de Euclides da Cunha
e cidades circunvizinhas. Com os estudantes matriculados buscar-se-á utilizar o curso para contribuir com
o desenvolvimento da sociedade local por meio da troca de saberes, conhecimentos e experiências entre os
profissionais do IFBA e a comunidade atendida, tendo em vista que o curso garante a interação
sistematizada na área e envolve os servidores e discentes em atividades que ampliam a busca de
conhecimentos na linha temática.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O objetivo do presente Edital é selecionar discentes para o CLUBE DE (DES)LEITURAS E
(ESCRE)VIVÊNCIAS, na modalidade presencial, que será ministrado pelo docente coordenador com a
colaboração de docentes convidados da mesma organização e também de outras instituições. Nesse caso,
os docentes convidados farão suas contribuições presencialmente e/ou pelo Google Meet. 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 35 horas e será realizado entre 12/09/2022 e 10/03/2023, no período
noturno, na Casa da Cultura, localizada na Av. Rui Barbosa, 236-250, no centro de Euclides da Cunha.
1.3 Serão ofertadas o total de 30 vagas, sendo 20 para a comunidade externa e 10 para a comunidade
interna do IFBA.

2 DAS INSCRIÇÕES

2.1 Os interessados no CLUBE DE (DES)LEITURAS E (ESCRE)VIVÊNCIAS deverão se inscrever entre
16/08/2022 e 25/08/2022 pelo formulário disponível em: https://forms.gle/naPYvAZQdUnzA1Lx5
2.2 Dos requisitos para inscrição:
a) Possuir um e-mail válido e telefone para contato; 
b) Estar logado numa conta Google; 
c) Estar portando número do RG e CPF; 
d) Responder todas as perguntas do formulário de inscrição/matrícula; 
e) Anexar todos os documentos exigidos no formulário e, no final, clicar em “Enviar”.

3 DA SELEÇÃO

3.1. A seleção ocorrerá por sorteio eletrônico na plataforma: https://sorteador.com.br/.

https://forms.gle/naPYvAZQdUnzA1Lx5
https://sorteador.com.br/
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3.2 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 30/08/2022, bem como a lista de candidatos
em cadastro de reserva.
3.3 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. Os
contemplados deverão enviar a seguinte documentação, por meio do próprio formulário de inscrição:

Documento de Identidade (RG ou CNH)
CPF;
Foto 3x4 (pode ser tirada do próprio celular)

4.2 A matrícula será efetivada após o período de seleção, no prazo apresentado no edital. Os selecionados
deverão ter informado todos os dados solicitados no formulário. 
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 DO CRONOGRAMA

5.1. O processo seletivo seguirá o cronograma do quadro abaixo:

ETAPAS DATA
Publicação do Edital 16/08/2022
Período de Inscrição 16/08/2022 a 25/08/2022

Publicação da lista preliminar de selecionados e de espera 26/08/2022
Interposição de recursos 29/08/2022 a 30/08/2022

Publicação da lista final de selecionados e de espera 30/08/2022
Matrícula on-line 31/08/2022 a 02/09/2022

Chamadas para matrículas de vagas não preenchidas 05/09/2022 a 06/09/2022
Início do curso 12/09/2022

Término do curso 10/03/2023

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Os casos omissos deste edital serão dirimidos pela Coordenação de Extensão do IFBA campus
Euclides da Cunha.
 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Diretor (a)
geral do Câmpus Euclides da Cunha, em 16/08/2022, às 17:41, 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 2456508 e o código CRC 10D1B212.
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