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Chamada Pública nº 01/2017 – PROSEL 2018 

Eunápolis/BA, 06 de outubro de 2017. 

 

Assunto: Seleção de profissionais para atuarem na aplicação das Provas do Processo Seletivo IFBA 2018 

Esta Chamada Pública visa selecionar profissionais que tenham interesse em atuar como fiscal de 

sala, fiscal de área, profissional para atendimento diferenciado, porteiro e pessoal de apoio na aplicação 

das provas do Processo Seletivo IFBA 2018. 

Tais atividades estarão sob o controle da Coordenação do Processo Seletivo - PROSEL 

1. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO 

O candidato que for atuar como uma dessas funções acima citadas deverá atender aos seguintes 

requisitos básicos: 

1.1 Ser maior de 18 anos; 

1.2 Possuir o requisito especificado na tabela abaixo de acordo com a função desejada: 

Função Requisitos Básicos 

Fiscal de Sala Ensino Médio completo 

Fiscal de Área Ensino Fundamental completo 

Porteiro Ensino Fundamental  

Pessoal de Apoio Ensino Fundamental  

Profissional de atendimento especializado 

Tradutor-Intérprete de Libras - Ensino Médio 

completo e certificação de proficiência em 

tradução/interpretação da Libras. 

 

1.3 Ter disponibilidade para trabalhar no dia da aplicação das provas na escola que for determinada 

pela Coordenação do Prosel, conforme datas e horários definidos; 

1.3.1 As atividades de aplicação de provas exigem que o candidato convocado tenha disponibilidade 

para participar de reuniões prévias de treinamento. 

1.4 Ser um profissional responsável, cuidadoso, comprometido, idôneo, pontual, organizado, probo, 
proativo e silencioso; 
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1.5 A coordenação do Prosel no campus Eunápolis poderá solicitar, a qualquer tempo, os documentos 
comprobatórios referentes às informações prestadas na ficha de inscrição. 

1.5.1 Os profissionais inscritos que não comprovarem as informações prestadas, quando solicitadas, 
perderão o direito de participar das referidas atividades. 

1.6 Não poderão atuar na aplicação das provas do Processo Seletivo 2018 os profissionais que tiverem 
cônjuge, filho, dependente legal ou qualquer outro parente de até 3º grau que seja candidato ao 
Prosel 2018 (em qualquer modalidade – integrada ou subsequente). 

1.7 A inscrição deverá ser efetivada, do dia 06 ao dia 10 de outubro de 2017, mediante entrega  da 
documentação abaixo descrita; 

 Ficha de inscrição ( Anexo I); 

 Cópia do RG; 

 Cópia do CPF 

 Cópia do PIS ou NIS (xerox da carteira de trabalho da folha que aparece o nº PIS ou frente 
do cartão cidadão); 

 Comprovante de escolaridade; 

 Frente do cartão do banco onde será feito o pagamento; 

 Declaração de Ausência de parentesco (Anexo II) 
 

2. DA CONVOCAÇÃO 

2.1 A Coordenação realizará uma análise inicial dos inscritos, de acordo com a função desejada e 
requisitos mínimos exigidos; 

2.1.1 Caso o número de inscritos para determinada função na respectiva escola seja MAIOR que o 
número de vagas ofertadas, serão contemplados aqueles que tiverem o maior tempo de 
experiência comprovada na função; 

2.1.2 Após isso, caso o número de inscritos ainda persista MAIOR que o número de vagas para 
determinada função naquela escola, será considerado o critério de maior idade. 

2.2 O profissional convocado deverá:  

a) Confirmar a participação na função para o qual foi selecionado;  

b) Ter disponibilidade para participar das atividades inerentes a sua função nas datas previstas;   

c) Realizar todas as atividades inerentes à função para qual foi selecionado; 

d) Assinar todos os três termos do Anexo I, II e III e entregar à coordenação do Prosel de cada campus. 

e) Acatar todas as determinações dos servidores ou terceirizados que ocupem funções de 
coordenação. 
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3 DOS COMPROMISSOS, OBRIGAÇÕES E SANÇÕES 

3.1 DOS COMPROMISSOS: 

3.1.1 São compromissos de todos os profissionais responsáveis pela aplicação das provas: 

a. Ser assíduo, comparecendo e permanecendo no local de aplicação de prova durante 
a realização da mesma; 

b. Cumprir o horário estabelecido nas instruções para sua função a ser exercida; 

c. Observar e cumprir as normas estabelecidas nesta Chamada Pública; 

d. Atuar com responsabilidade durante todo o processo de realização do Processo 
Seletivo; 

e. Tratar com cordialidade e imparcialidade o candidato, bem como os demais 
profissionais colaboradores do Processo Seletivo; 

f. Observar valores morais e conduta apropriada, independentemente da função que 
estejam exercendo; 

g. Estar concentrado durante todo o processo de aplicação de provas, evitando 
conversas desnecessárias e/ou saída da sala; 

h. Tratar de forma profissional, sem privilégio ou atenção especial todos os candidatos; 

i. Na função de Fiscal de Sala, atuar com zelo: 

 Na organização da sala; 

 Na organização do material de aplicação de prova; 

 Na devolução do material para a Coordenação da Escola/Assistente de 
Coordenação; 

 

3.2 DAS OBRIGAÇÕES: 

3.2.2 Dos Fiscais de Sala 

Data: 22/10/2017 (domingo) 

 

 Organizar a sala onde serão aplicadas as provas; 

 Registrar os acontecimentos na Ata da Sala; 

 Conferir o material – Listas de Presença, Cadernos de Questões, Folhas de Respostas e de Redação; 

 Distribuir e Receber os Cadernos de Questões, Folhas de Respostas e de Redação; 
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 Identificação dos candidatos e preencher a lista de presença e colher as assinaturas; 

 Recepcionar e identificar os candidatos de acordo a lista e documentos de identificação; 

 Dar os avisos necessários aos candidatos, como hora de início e término e tempo decorrido durante a 

aplicação das provas; 

 Solicitar que os candidatos guardem os materiais; 

 Fiscalizar os candidatos durante a aplicação das provas 

 Encaminhar o candidato para a coordenação, em virtude de alguma ocorrência ou dúvida que não 
saiba responder 

 

3.2.3  Dos Fiscais de Área 

Data: 22/10/2017 (domingo) 

 

 Dirigir-se a área da escola que o coordenador indicar; 

 Orientar os candidatos quanto à sinalização da escola e acesso às salas; 

 Substituir os Fiscais de Sala quando solicitado; 

 Acompanhar à Sala da Coordenação o candidato sem documentação (com boletim de ocorrência) ou 

documento rasurado ou diferente do utilizado inscrição; 

 Recolher nas salas os nomes e RG dos candidatos que solicitaram Atestado de Comparecimento para 

encaminhar a Coordenação; 

 Fiscalizar as áreas externas às salas de provas e sanitários, antes, durante e depois da realização do 

exame; 

 Acompanhar candidatos ao banheiro, enfermaria ou à sala reservada para amamentação; 

 Oferecer auxílio aos candidatos PCD (Pessoa com Deficiência) com dificuldade em locomoção. 
 
3.2.4 Dos Intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) 

Data: 22/10/2017 (domingo) 

 

 Deverá traduzir todas as comunicações do Fiscal de Sala para Libras (Língua Brasileira de Sinais), assim como 
todos os enunciados e as proposições da prova; 

 Deverá traduzir da Libras para o Português qualquer solicitação ou dúvida do candidato dirigida ao  Fiscal de 
Sala ou a Coordenação da Escola; 

 O preenchimento das Folhas de Resposta e de Redação é de responsabilidade do candidato. Observar que o 
tempo de execução da prova, bem como a sequência a ser adotada na tradução das questões é de gerência 
do candidato. 

 
 

3.2.5 Dos porteiros 
Data: 22/10/2017 (domingo) 
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 Garantir a abertura e fechamento dos portões nos horários determinados – 07h20m e 7h50m, 
respectivamente; 

 Não permitir o ingresso de novos candidatos após o fechamento dos portões; 

 Permitir acesso apenas aos candidatos. 

 

 

3.2.6 Do pessoal de apoio 
Data: 22/10/2017 (domingo) 

 

 Manter a higiene e limpeza da escola e das salas onde será aplicada a prova do PROSEL; 

 Transportar os malotes das provas do PROSEL 2018 do carro do IFBA para as escolas e das escolas 
para o carro do IFBA. 

 

3.3 DA EXCLUSÃO DA ATIVIDADE 

 

3.3.1 O profissional responsável pela aplicação das provas será excluído das atividades do Prosel 2018 

do IFBA em caso de descumprimento dos compromissos e obrigações previstos neste Memorando; 

 

4. DA REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES* 

 

Função Remuneração 

Fiscais de Sala R$ 125,84 

Fiscais de Área R$ 113,26 

Profissional de atendimento especializado R$ 226,58 

Porteiro R$ 88,09 

Apoio R$ 88,09 

*Tabela de Gratificação por Encargo de Curso e Concurso (GECC) 
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5. DO CRONOGRAMA 

 

Atividade Período 

Período de Inscrição 06 a 10/10/2017 

Publicação do Resultado Até 12/10/2017 

Organização das Escolas 21/10/2017 

Aplicação das Provas do Prosel 2018 22/10/2017 

 

6. DO NÚMERO DE VAGAS POR ESCOLA 

 

Escola Fiscal de Sala 
Fiscal de 

Área 
Intérprete 
de Libras 

Porteiro Apoio 

IFBA- Campus Eunápolis 30 7 0 1 11 

Colégio Estadual Prof. Jairo 
Alves Pereira 

10 2 0 1 3 

CETEP -  Centro Territorial de 
Educação Profissional da Costa 
do Descobrimento 

10 5 2 1 4 

Colégio Estadual Dr. Clériston 
Andrade 

8 2 0 1 4 

 

 

 

Maria Catarina Mendonça da Mota 
Coordenadora do PROSEL 2018/ IFBA Eunápolis 

Mat Siape 1836383 
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ANEXO I 

 

PROSEL 2018 - EUNÁPOLIS 

  

DADOS PESSOAIS 

Nome: __________________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________________ 

RG: _________________________________Órgão Emissor: ___________________UF: _______ 

PIS: ____________________________________________________________________________ 

ESCOLARIDADE: ________________________________________________________________ 

ATIVIDADE FUNCIONAL: ________________________________________________________ 

ENDEREÇO 

Rua: __________________________________________________________nº ________________ 

Bairro: __________________________________ Complemento: ____________________________ 

Cidade: ________________________________________ Estado: ___________________________ 

Telefone 1) _______________________________________________________________________ 

Telefone 2) _______________________________________________________________________ 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco _____________________________ 

Agência: ___________________________  Conta Corrente: ___________________________ 

                                                                        Conta Poupança: ___________________________ 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Colaborador 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

|    | Porteiro                                    |    |Fiscal de Sala        

|    | Fiscal de Área                          |    | Intérprete de Libras                                       

|    |Apoio       

Tempo de experiência na função desejada _________________ 

 

OBS: As cópias dos documentos devem estar sem cortes e bem nítidas                                     

  

Formulário Seleção 2018 
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ANEXO II 

 

 

 

Declaração Ausência de Parentesco 

 

 Eu, _____________________________________________________________, atuando 

nas atividades como, Fiscal de sala, Fiscal de área, Profissional para atendimento diferenciado, 

porteiro ou apoio na aplicação das provas do Processo Seletivo IFBA – Prosel/2018, declaro, para os 

devidos fins, que não possuo cônjuge, filho, dependente legal ou qualquer outro parente de até 

3º grau que seja candidato ao Prosel 2018 (em qualquer modalidade – integrada ou 

subsequente). 

 

Eunápolis/BA, ______ de ___________________de __________.  

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura 


