
 

IFBA inicia inscrições para o Processo Seletivo 2021  
com 60 vagas para cursos técnicos em Feira de Santana 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), de Feira 

de Santana, abrirá inscrições para o Processo Seletivo (Prosel), conforme Edital, 

para preenchimento de vagas para os cursos técnicos GRATUITOS das 

modalidades Integrado (para os estudantes que desejam fazer ensino médio 

atrelado ao ensino técnico) e Subsequente (para quem já concluiu o ensino 

médio). 

Neste Prosel, serão oferecidas 20 vagas para os cursos integrados, sendo 10 

vagas para o curso técnico em eletrotécnica e 10 vagas para técnico em 

edificações. Além disso, serão ofertadas 40 vagas para os cursos subsequentes, 

com 20 vagas para o curso técnico em eletrotécnica e 20 vagas para curso 

técnico em redes de computadores. A duração do curso Integrado é de 4 anos e 

a do curso Subsequente de 2 anos. 

As inscrições serão GRATUITAS e ocorrerão de 22 de fevereiro a 16 de abril de 

2021, no site da instituição. As dúvidas eventuais podem ser esclarecidas por 

meio do e-mail prosel.fsa@ifba.edu.br. Por conta da Pandemia da COVID-19 

o Processo Seletivo 2021 será realizado excepcionalmente em formato digital e 

não presencial e por meio de procedimento classificatório de Análise de Histórico 

Escolar. 

Para os cursos integrados, as notas a serem analisadas serão médias finais do 

Histórico Escolar das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, História e 

Geografia, dos 6º, 7º e 8º anos, do Ensino Fundamental II. Para os cursos 

subsequentes, as notas a serem analisadas serão as médias finais do Histórico 

Escolar das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, dos 1º e 2º anos, do 

Ensino Médio. 

No Prosel o estudante pode entrar pelo Sistema de Cotas para estudantes de 

escolas públicas ou para Pessoas com Deficiência. O candidato para concorrer 

no curso Integrado deve ter cursado integralmente, do 1º ao 9º ano, o Ensino 

Fundamental em escolas públicas, já para o Subsequente, o candidato 

deve ter cursado integralmente tanto o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 

quanto o Ensino Médio (1º ao 3º ano) em escolas públicas. 

Outros detalhes devem ser obtidos por meio do site selecao.ifba.edu.br 
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