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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 01 - Retificação de 18 de maio de 2021.

CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS
Projeto Mainhas.com

 

O CAMPUS ILHÉUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA torna pública a Chama Interna para Seleção de Estudantes Bolsistas, para
exercerem atividades de consultorias de gestão e marketing digital à micro e pequenos empreendimentos,
no projeto Mainhas.com, aprovado através do Edital Conjunto 01/2021/PRPGI/PROEX/IFBA que
selecionou propostas para Adesão ao Programa IF MAIS EMPREENDEDOR NACIONAL - Edital nº
05/2021 SETEC/IFSULDEMINAS/FADEMA, conforme informações abaixo:

 
1. DOS PRÉ-REQUISITOS:
1.1 Estar devidamente matriculado(a), quando da data desta Chamada Interna, em algum curso técnico
integrado ou técnico subsequente do IFBA - Campus Ilhéus.
1.2 Ter mais de 18 anos de idade.
1.3 Ter cursado ou estar cursando atualmente, neste campus, os componentes curriculares Organização,
Normas e Qualidade (ONQ) e/ou Gestão e Empreendedorismo (G&E).
1.4 Não estar ligado a nenhum outro projeto com pagamento de bolsas, bem como estágio remunerado ou
emprego, no momento da seleção.
 
2. DAS VAGAS:
2.1 Serão selecionados 06 (seis) estudantes, conforme pré-requisitos acima e demais condições
apresentadas nesta Chamada Interna.
2.2 04 (quatro) das vagas serão destinadas a estudantes mulheres, preferencialmente, mães. 
 
3. DAS ATIVIDADES:
3.1 Acatar e cumprir as orientações do(a) Coordenador(a) do projeto até a finalização do processo de
consultoria;
3.2 Participar de ações de ambientação no AVP-Moodle, de treinamentos e consultorias oferecidas a fim
de se prepararem para auxiliar as empresas;
3.3 Cumprir seu Plano de Trabalho e outras demandas do(a) coordenador(a) do projeto;
3.4 Acessar regularmente o AVP-Moodle para a realização de todas as atividades de assessoria;
3.5 Preencher folhas de frequência e relatório de atividades mensais e enviar ao(a) Coordenador(a) do
projeto;
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3.6 Comunicar ao(a) Coordenador(a) do projeto qualquer alteração ocorrida;
3.7 Ter ética na condução das atividades do projeto;
3.8 Tratar com sigilo as informações sobre os empreendedores e seus empreendimentos;
3.9 Atender as demais solicitações da Coordenação do projeto, Coordenação Institucional, Coordenação
Geral do Programa e /ou FADEMA;
3.10 Comunicar imediatamente ao(a) Coordenador(a) do projeto sobre trancamento ou cancelamento de
sua matrícula como estudante.
 
4. DA CARGA HORÁRIA E BOLSAS:
4.1 Carga horária de 20 (vinte) horas semanais de dedicação ao projeto. 
4.2 Valor da bolsa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 
4.3 Estudantes participantes em outros projetos com dedicação de tempo não poderão concorrer à presente
bolsa.
4.4 Os valores mensais de cada bolsa destinados aos bolsistas são individuais e indivisíveis.
4.5 As bolsas poderão ser encerradas a qualquer tempo mediante entrega de um documento encaminhado a
Coordenadora Institucional:
4.5.1 pedido do(a) estudante;
4.5.2 por desistência do(a) estudante;
4.5.3 a pedido do(a) Coordenador(a) do Projeto;
4.5.4 por não cumprimento das exigências do projeto;
4.5.5 por trancamento de matrícula;
4.5.6 por sanção disciplinar;
4.5.7 por falta de inscrição pelo(a) estudante em disciplinas no período de vigência da bolsa;
4.5.8 por descumprimento dos requisitos da Chamada Interna 01/2021/PRPGI/PROEX/IFBA e do Edital
05/2021- Adesão ao Programa IF Mais Empreendedor - Nacional - SETEC/IFSULDEMINAS/FADEMA;
4.5.9 por descumprimento à legislação aplicável, em especial às descritas neste Edital e do Edital 05/2021
- Adesão ao Programa IF Mais Empreendedor Nacional - SETEC/IFSULDEMINAS/FADEMA. 
4.6 Os(As) estudantes que tiverem suas bolsas canceladas, pelos motivos acima, poderão ser substituídos
no decorrer do período, por meio de seleção gerida pelo coordenador do projeto ou aproveitamento de lista
inicial da seleção dos(as) estudantes bolsistas. 
 
5. DA DURAÇÃO DO PROJETO: 
5.1 6 (seis) meses, conforme cronograma do projeto.
 
6. DA INSCRIÇÃO: 
6.1 As inscrições ocorrerão, exclusivamente, por meio eletrônico através do
formulário https://forms.gle/jMZsjnK5uy8fXy6AA 
6.2 O período de inscrições será entre 14/05/2021 a 19/05/2021 às 23h:59min.
 
7. DO PROCESSO SELETIVO:
7.1 Preencher todos os campus do formulário on-line.
7.2 Gravar e enviar um vídeo, onde o própria(a) candidato(a) deverá falar sobre:
7.2.1 O seu objetivo profissional atual.

https://forms.gle/jMZsjnK5uy8fXy6AA
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7.2.2 A importância do empreendedorismo feminino para a economia do Brasil e como o IFBA pode
contribuir para o sucesso dos empreendimentos de mulheres mães.
7.3 O vídeo deverá ter a duração máxima de 2 (dois) minutos e ser gravado no formato mp4.
 
8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (VÍDEO):

ITEM PONTUAÇÃO MÁXIMA
Clareza na apresentação das ideias 3
Qualidade do conteúdo falado (argumentação) 3
Respeito ao tempo máximo de duração do vídeo 3
Edição 1
TOTAL 10

9. DO RESULTADO: 
9.1 Serão selecionados 06 estudantes, dos quais, 04 mulheres e 02 homens, por ordem de classificação,
com pontuação mínima acima de 06 pontos.
9.2 No caso de empate, terá a preferência na seleção, o aluno(a) que atender aos seguintes critérios, nesta
ordem:
9.2.1 Não ter previsão de formatura durante a vigência das bolsas (julho a dezembro de 2021).

9.2.2 Ser mãe. 
9.2.2 Ser mais velho.

9.3 O resultado será divulgado no Portal do IFBA - campus Ilhéus e no site do projeto, a partir do dia
20/05/2021, em forma de lista nominal associada aos links dos vídeos dos candidatos aprovados.
9.4 O resultado será divulgado por ordem de classificação, conforme critérios de avaliação definidos pelo
coordenador do projeto e apresentados nesta Chamada Interna.
 
10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES:
10.1 Imediatamente, após a divulgação do resultado.
 
11. DOS RECURSOS:
11.1 Em até 24 horas após a divulgação do resultado preliminar no Portal do IFBA - campus Ilhéus,
exclusivamente, através do formulário eletrônico https://forms.gle/8cEcnhH3DL3TN3Ay6

 
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO ACESSE: mainhas.com 

 

 
Ilhéus-BA, 17 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO NASCIMENTO BARBOSA, Diretor(a) Geral,
em 18/05/2021, às 17:55, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?

https://forms.gle/8cEcnhH3DL3TN3Ay6
http://mainhas.com/
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acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1863914 e o código CRC 1912FCE8.
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