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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 15 de 19 de agosto de 2022.

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE DISCENTES PARA O PROJETO DE ENSINO – OLIMPÍADA
BAIANA DE QUÍMICA 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 Projeto de Ensino - Olimpíada
Baiana de Química, coordenado pelo professor Daniel Santana Oliveira. O projeto alcança os objetivos de
ensino do Campus Euclides da Cunha, em seus processos educativo, cultural, científico e tecnológico,
tendo por finalidade buscar auxiliar em uma demanda crescente entre os alunos que frequentam o Ensino
Médio, qual seja: promover maior adesão dos alunos da instituição em eventos acadêmicos e científicos,
incentivando e desenvolvendo aptidões e talentos relacionados ao estudo da Química, além de estimular o
trabalho colaborativo.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O objetivo do presente Edital é selecionar discentes para o Projeto de Ensino – Olimpíada Baiana de
Química, na modalidade presencial, que será coordenado e ministrado pelo docente coordenador. 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 50 horas e será realizado entre 05/09/2022 e 15/03/2023, no período
da tarde.
1.3 Serão ofertadas 40 vagas totais para a comunidade interna.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 Os interessados no Projeto de Ensino - Olimpíada Baiana de Química, deverão se inscrever entre
23/08/2022 e 28/08/2022 pelo formulário disponível em: https://forms.gle/TVmTrBckfXnrV8Pe9
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;

3. DA SELEÇÃO

3.1. A seleção será feita por ordem de inscrição e havendo candidatos excedentes, estes comporão o
cadastro de reserva.
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 31/08/2022, bem como a lista de candidatos
em cadastro de reserva.

https://forms.gle/TVmTrBckfXnrV8Pe9
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3.3 O candidato receberá no seu e-mail uma cópia da inscrição.

4. DOS RECURSOS

4.1 Em todas as etapas serão aceitos recursos conforme cronograma estabelecido neste edital.
4.2 Os recursos serão realizados através do formulário (Anexo I) disponibilizado neste edital e
encaminhados para o seguinte e-mail: diren.euc@ifba.edu.br 
4.3 Os resultados dos recursos serão divulgados de acordo com o cronograma.

5. DO CRONOGRAMA

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

ETAPAS DATA
Publicação do Edital 19 de agosto de 2022

Impugnação do Edital 22 de agosto de 2022
Período de Inscrição 23 à 28 de agosto de 2022

Publicação da lista preliminar de selecionados e de espera 29 de agosto de 2022
Interposição de recursos 30 de agosto de 2022

Publicação da lista final de selecionados e de espera 31 de agosto de 2022
Início do curso 05 de setembro de 2022

Término do curso 15 de março de 2023

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Os casos omissos deste edital serão dirimidos pela Comissão de Acompanhamento do Projeto.
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