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Memorando Circular nº 04/2018 

Salvador/BA, 10 de julho de 2018. 

 

De: Departamento de Seleção de Estudantes 

Para: Servidores do IFBA 

 

Assunto: Seleção de servidores do IFBA para atuar na divulgação do Processo Seletivo 2019 

 

Este Memorando Circular visa selecionar servidores do IFBA que tenham interesse em atuar nas 

atividades de divulgação do Processo Seletivo 2019. 

As atividades de divulgação à que se refere este Memorando Circular nº 04/2018 estão sob a 

Coordenação do Processo Seletivo do seu respectivo Campus. 

 

1. Da Inscrição 

1.1. A inscrição dar-se-á mediante o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no Sistema de 

Inscrições do IFBA, no período de 10 a 13 de julho de 2018. 

1.2. As informações fornecidas na ficha de inscrição e o seu correto preenchimento são de 

responsabilidade do candidato, dispondo o Coordenador do Processo Seletivo do Campus do direito de 

excluir do processo seletivo, aquele que não preencher a solicitação de inscrição de forma completa, 

correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos, uma vez que as informações prestadas na 

ficha de inscrição deverão ser devidamente comprovadas, caso o candidato venha a ser convocado. 

1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento de todas as normas e condições estabelecidas 

neste Edital e a tácita aceitação dessas normas e condições, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

1.4. O Departamento de Seleção de Estudantes - Desel não se responsabilizará por solicitação de 

inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 

transmissão de dados. 
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2. Dos pré-requisitos para participação 

• Ser servidor ativo do IFBA; 

• Ter disponibilidade para participar de reuniões presenciais no seu respectivo Campus; 

• Ter disponibilidade para realizar ações de divulgação explicando o processo seletivo do IFBA, de 

“panfletagem” e colagem cartazes em diversas escolas da região do seu respectivo Campus, com 

base no roteiro e períodos que serão apresentados pela Coordenação do Prosel 2019 de cada 

campus; 

• Apresentar autorização da chefia imediata, mediante acordo de compensação de horas, uma vez 

que o serviço, em muitos casos, será realizado durante a jornada habitual de trabalho e o 

pagamento será baseado na GECC – Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso. 

 

3. Da Convocação 

 

3.1. A convocação terá como referência o atendimento dos requisitos básicos e a pontuação obtida nos 

requisitos complementares apresentados no Anexo I. 

3.2. A classificação, segundo a pontuação obtida nos requisitos complementares, tem a função de 

determinar a ordem com que o(a) servidor(a) será convocado(a). 

3.3. No caso de empate, a Coordenação do Prosel 2019 no respectivo campus realizará sorteio 

presencial. 

3.4. Os servidores inscritos e não convocados permanecerão no cadastro reserva e poderão ser 

convocados, a qualquer tempo, mediante desclassificação ou desistência do candidato anteriormente 

convocado. 

3.5. Caso o(a) servidor(a) selecionado(a) não possa atender à convocação, a próxima pessoa da lista de 

classificação será convocada. 

 

4. Das Atividades 

 

4.1. As atividades a serem desempenhadas pelos servidores divulgadores objetivam apresentar o IFBA e 

seu Processo Seletivo aos estudantes que tenham concluído ou esteja em vias de concluir o ensino 

fundamental e/ou o ensino médio, por meio das seguintes ações: 
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• Apresentação e divulgação do processo seletivo do IFBA, por meio de ações em ruas e escolas 

que se encontram nos municípios no entorno do Campus; 

• “Panfletagem” e colagem de cartazes em ruas e escolas nos municípios que se encontram no 

entorno do Campus; 

• Organização do material gráfico para distribuição nas escolas. 

 

4.2. O desenvolvimento das atividades requer dos candidatos assiduidade, pontualidade, participação e 

observância às orientações recebidas da Coordenação do Processo Seletivo 2019 do seu respectivo 

campus. 

 

5. Das vagas 

 

Existem 82 (oitenta e duas) vagas para servidores que tenham interesse em atuar nas atividades de 

divulgação do Processo Seletivo 2019, conforme detalhado abaixo: 

 

Campus Quantidade de Servidores 

Barreiras 5 

Brumado 3 

Camaçari 5 

Euclides da Cunha 3 

Eunápolis 5 

Feira de Santana 5 

Ilhéus 5 

Irecê 5 

Jacobina 5 

Jequié 3 

Juazeiro 3 

Paulo Afonso 3 

Porto Seguro 3 

Salvador 10 

Santo Amaro 3 
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Seabra 3 

Simões Filho 5 

Valença 3 

Vitória da Conquista 5 

TOTAL 82 

 

Caso não sejam preenchidas as vagas a que se refere este Edital, a equipe de Coordenação do Prosel 2019 

do Campus poderá convidar servidores (exclusivos do seu respectivo campus) para atuarem na referida 

função, observando o número limite de vagas ofertadas. 

 

6. Da remuneração 

 

Atividade Nº Vagas Remuneração (valor único)* 

Divulgação do Prosel 2019 82 R$ 210,00 

*Tabela de Gratificação por Encargo de Curso e Concurso (GECC) 

 

7. Do Período de Vigência  

 

O período de vigência da atividade será de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias corridos, tomando por 
base o cronograma de atividades que será determinado pela Coordenação do Prosel/2019 de cada Campus.  

 

8. Do Cronograma 

 

Atividade Período 

Publicação do Memorando Circular 10/07/2018 

Período de Inscrição 10 a 13/07/2018 

Resultado 17/07/2018 

Realização das Atividades 17/07 a 31/08/2018 
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9. Dos Compromissos e Obrigações 

 

• Comunicar a Coordenação do Prosel 2019 no Campus eventual impedimento ou conflito de 
interesses; 

• Cumprir rigorosamente com todas as etapas e prazos das atividades que lhes são designadas, 
sendo vedado o cometimento a terceiros de qualquer atividade objeto desta seleção; 

• Entrar em contato com a Coordenação do Prosel 2019 no Campus em caso de quaisquer 
dificuldades encontradas no decorrer da realização dos serviços; 

• Atuar com responsabilidade, pontualidade, assiduidade, idoneidade e comprometimento; 

• Manter atualizados seus dados pessoais e de contato junto a Coordenação do Prosel no seu 
respectivo Campus. 

• Seguir as orientações e procedimentos de acordo com as determinações da Coordenação do 
Prosel 2019 do seu respectivo Campus. 

 

10. Da Exclusão 

 

O servidor divulgador será excluído das atividades em caso de descumprimento total ou parcial dos 
compromissos e obrigações previstos neste edital. 

A exclusão do servidor divulgador nas atividades implicará no não recebimento da remuneração prevista, 
assim como a devolução do valor recebido, se for o caso. 

 

11. Da Coordenação 

 

Os servidores serão orientados pela Coordenação do Prosel no Campus.  

São atribuições desta coordenação: 

• Criar um cronograma no seu município e microrregião para realizar visitas e ações de 
divulgação nas escolas, no Sistema Nacional de Emprego – SINE, nas feiras livres, entre 
outros; 

• Orientar e coordenar as equipes de servidores divulgadores para realização das atividades; 

• Disponibilizar todas as informações técnicas necessárias à realização das atividades; 

• Acompanhar e fiscalizar todo o processo de divulgação do Prosel 2019. 

• Seguir as orientações e procedimentos de acordo com as determinações do Departamento 
de Seleção. 
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12. Informações Complementares 

 

Em caso de dúvidas, o candidato deverá entrar em contato com o Departamento de Seleção de Estudantes 

pelo e-mail prosel.seldepessoal@ifba.edu.br ou por meio do telefone (71)2102-0470. 

 

A Coordenação do Prosel 2019 nos campi foi instituída pela Portaria nº 2.051, de 19 de junho de 2018, 

através do Processo SEI nº 23278006953/2018-64. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Iara Margarida de Souza Barreto 

Chefe do Departamento de Seleção de Estudantes  

Portaria nº 1.398 de 07 de julho de 2016 

SIAPE 2272281 
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ANEXO I 

 

 

CRITÉRIOS  
(máximo de 100 pontos) 

DESCRIÇÃO PONTOS  

CARGA HORÁRIA Possuir carga horária igual ou inferior a 30 horas semanais 30 

FUNÇÃO GRATIFICADA OU 

CARGO DE DIREÇÃO 
Não possuir nenhuma Função Gratificada ou Cargo de Direção 20 

 

EXPERIÊNCIA 
Possuir experiência comprovada em ações de DIVULGAÇÃO dos 

processos seletivos do IFBA 
15 

Possuir experiência comprovada em qualquer outra função em 

processos seletivos do IFBA 
10 

NÍVEL PADRÃO DO CARGO 
 

Ter Nível de cargo “C”  8 

Ter Nível de Cargo “D” 6 

 

TEMPO DE SERVIÇO 
Até 03 anos completos 2 

De 04 a 06 anos completos 4 

Acima de 07 anos 5 

 


