
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA CAMPUS 

EUNÁPOLIS 

CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2020 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus Eunápolis, 

com base no Edital de Chamada Interna Nº 05/2020, divulga a Chamada Pública nº 06/2020, destinada 

aos discentes do IFBA/Campus Eunápolis. 

 

1. DO OBJETIVO 

A presente chamada destina-se a estudantes matriculados em cursos de ensino superior, integrado e 

subsequente, nas diferentes áreas de conhecimento para atuação como bolsistas nos projetos 

contemplados pelo edital nº 05/2020 da coordenação de Extensão para apoio a projetos de pesquisa e 

extensão destinados à prevenção de enfrentamento à Covid-19. 

A bolsa não gerará vínculo empregatício entre o bolsista e o IFBA, de acordo com o Art 3º da Lei 

11.788 de 25 de Setembro de 2008. 

 

2. OBJETIVOS GERAIS 

A bolsa é um incentivo ao corpo discente, visando possibilitar a ele aprimoramento dos 

conhecimentos adquiridos durante o período de execução dos projetos. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Envolver os discentes por meio de projetos, com o intuito de reduzir reprovações e 

evasões dos estudantes do IFBA/Campus- Eunápolis/BA.  

b) Promover a inter-relação de extensão com ensino e pesquisa. 

 

3. DOS PROJETOS                                                                                                                          

a) Projeto 01- Impactos da Covid-19 em grupos populacionais vulneráveis nos municípios de Eunápolis 

e Porto Seguro, no Extremo  Sul da Bahia. (Dois bolsistas dos cursos Técnicos em Enfermagem ou  em 

Tecnologia em Análises de Desenvolvimento de sistemas);                                 



 

b) Projeto 02- CAFÉ PROFISSIONAL 2020, Edição Virtual. (Dois Bolsistas dos cursos do  

Ensino Médio Integrado); 

c) Projeto 03- Tecnologias e formação cultural em tempos de isolamento social: a educação  

para e pelo lazer. (Dois Bolsistas dos cursos do Ensino Médio Integrado). 
 

4. DO PERFIL DOS BOLSISTAS 
 
 
PROJETO 01 
 
Impactos da Covid-19 em grupos  
populacionais vulneráveis 
nos municípios de Eunápolis e  
Porto Seguro, no Extremo  Sul 

Qual  perfil? 
 
Dois estudantes matriculados nos cursos  
Técnicos de Enfermagem e, alunos  
matriculados no curso de Tecnologia de  
Em Análise e Desenvolvimento  
de Sistemas - com experiência com  
desenvolvimento de Android app  
aplicativo celular (mobile). 

PROJETO 02 
 
Café Profissional 2020, Edição 
 Virtual 
 

Qual perfil? 
 
Dois estudantes matriculados nos 
cursos de Ensino Médio Integrado,  
que tenham conhecimentos técnicos 
 em programação na WEB já 
comprovados em outros trabalhos  
ou projeto (para criação 
e manutenção de página em 
plataforma virtual) e outras atividades  
relacionadas ao uso das redes  
sociais. Preferencialmente o candidato  
deve ter cursado pelo menos 50% do 
curso que está matriculado e possuir  
experiência com outros projetos no IFBA. 
 

PROJETO 03 
 
Tecnologias e formação cultural em  
tempos de isolamento social: a educação  
para e pelo lazer. 
 

Dois estudantes matriculados nos 
cursos de Ensino Médio Integrado.  
Os candidatos devem demonstrar  interesse  
por filmes, documentários e afinidade pelas  
redes sociais. Além disso,  
disponibilidade para assumir as  
obrigações que lhe couberem. 

 
 

 
5. DA VIGÊNCIA E DAS VAGAS E VALOR DA BOLSA 

 
a) O valor de cada bolsa será de R$ 200 para  bolsistas dos cursos integrados (projeto 02 e 03), 

subsequentes e superior (projeto 01); 



 

b) A duração das bolsas não poderá ultrapassar o prazo de execução do projeto; 

c) Serão destinadas (02) duas bolsas para cada projeto. 

 
6. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS MONITORES 

 
6.1. DA INSCRIÇÃO 

a) Período de inscrição: a partir do dia 25 de agosto até 26 de agosto de 2020 às 18:00h;  

b) Para realizar a inscrição e escolher o projeto que pretende concorrer é preciso acessar o site 

institucional do IFBA-campus Eunápolis e direciona-se aos links dos formulários eletrônicos disponíveis 

em Notícias campus Eunápolis: (https://portal.ifba.edu.br/eunapolis);  

c) Divulgação das inscrições homologadas: 26  de agosto de 2020 a partir das 18:00h. 

 

7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DO(A) BOLSISTA 
 

a) Comprovante de que o candidato está regularmente matriculado no IFBA- Campus Eunápolis;  

b) RG, CPF e comprovante bancário (enviados anexos por e-mail ou número dos documentos) e 

número de telefone. 
 

8. DA SELEÇÃO 
 
A seleção dos bolsistas será por meio de análise das questões do formulário da proposta pretendida.  
 

9. DAS ATRIBUIÇÕES DO (A) BOLSISTA:  

 

Compete ao bolsista, sob orientação dos proponentes dos projetos, participar do planejamento e 

execução das atividades, atentando para: 

I. cumprir com a carga horária de 12h semanais, em horários compatíveis com o desenvolvimento das 

suas atividades discentes, a serem discriminadas no plano de trabalho do(a) bolsista;  

II. atuar junto à equipe Executora dos projetos, realizando as atividades propostas no Plano de 

Trabalho;  

III. avaliar o andamento das atividades propostas, juntamente com a equipe executora dos projetos, e, 

de maneira proativa, realizar ajustes necessários ao bom andamento das atividades planejadas;  

IV. participar das reuniões remotas para planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas, sendo 

passível desligamento do (a) bolsista caso não haja frequência, responsabilidade e assiduidade. 
 
 
 



 

 
 
 

10. CRONOGRAMA DO EDITAL 

 

DATA PERÍODO ATIVIDADES 

25 de agosto de 2020 Lançamento do edital e abertura de inscrição até às 18:00h do  

dia 26/08/2020 

26 de agosto de 2020 Lista dos inscritos homologados, a partir das 18:00h 

27 de agosto de 2020 Resultado  

27 de agosto de 2020 Interposição de Recurso até as 18:00h. 

28 de agosto de 2020 Divulgação do Resultado Final Convocação dos candidatos  

aprovados. 

 

 

11. DO RECURSOS 

Os recursos contra as publicações deverão ser encaminhados aos e-mails dos respectivos 
proponentes dos projetos: lucianorreis@yahoo.com.br (projeto 1); rosiclersauersantos@gmail.com 
(projeto 02) e aline.rodrigues@ifba.edu.br (projeto 03), na data específica do cronograma presente neste 
edital, contendo nome do candidato, RG, e argumentos para a contestação.  

 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pelos proponentes de cada projeto. 

 

Eunápolis, 25 de agosto de 2020. 

 
 

 
 

 
Fabíolo Moraes Amaral 

Diretor Geral 
IFBA - campus Eunápolis 

Portaria 013/2020 


