
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 07 do campus de Irecê de 25 de maio de 2022.

 
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO

 
O Diretor Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA, IFBA – Campus de Irecê, no uso de suas atribuições, legais e regimentais, considerando a Lei
número 11.788/2008, da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, e a
Instrução Normativa nº 213/2019, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, torna pública a abertura do
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para a seleção de estudantes de nível médio/superior e
formação de cadastro de reserva para realização de estágio não-obrigatório, de acordo com as condições a
seguir especificadas:
 
I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
Art. 1º As vagas de estágio no IFBA – Campus de Irecê têm por finalidade disciplinar a execução de
atividades de estágio não-obrigatório, por meio de atividades supervisionadas de aprendizagem para
estudantes que estejam matriculados e frequentando Cursos de Graduação e Cursos de Nível Médio
Profissionalizante de qualquer instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Art. 2º Poderão se inscrever no Processo Seletivo Público, estudantes regularmente matriculados e com
frequência comprovada nos Cursos de Nível Médio Profissionalizante a partir do segundo ano e Cursos
Superiores de Graduação a partir do quinto semestre, relacionados no Quadro de Vagas abaixo reconhecidos
pelo Ministério da Educação, que tenham disponibilidade de horário para realização do estágio: 

SETOR CURSO Nº DE
VAGAS TURNO

Coordenação de Registros Cursos de Nível Médio Profissionalizante em
administração 01 Tarde

Coordenação de Gestão de
Pessoas Cursos Superiores de Graduação em administração 01 Manhã

Departamento de
Administração e

Planejamento

Cursos de Nível Médio Profissionalizante em
biocombustíveis, eletromecânica ou informática 01 Tarde

Art. 3º A realização do estágio de que trata este edital não acarretará vínculo empregatício de qualquer
natureza e dar-se-á mediante assinatura do termo de compromisso de estágio celebrado entre o estudante, o
IFBA e a instituição de ensino do estudante.
Art. 4º A jornada do estágio para Cursos de Nível Médio Profissionalizante terá carga horária de 04 (quatro)
horas diárias e 20 (vinte) horas semanais e para Cursos Superiores de Graduação de 06 (seis) horas diárias e
30 (trinta) horas semanais, conforme as necessidades e possibilidades do IFBA – Campus de Irecê.
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30 (trinta) horas semanais, conforme as necessidades e possibilidades do IFBA – Campus de Irecê.
Art. 5º Esta Seleção Simplificada para estágio será coordenada pela Comissão de Seleção instituída pela
Diretoria Geral do IFBA - Campus de Irecê.
 
II. DAS INSCRIÇÕES
 
Art. 6º A inscrição para participação na seleção simplificada para estágio implicará o conhecimento e a
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento.
Art. 7º As inscrições no Processo Seletivo Público ocorrerão entre os dias 27/05/2022 à 02/06/2022.
Art. 8º Os seguintes documentos são necessários para a realização da inscrição:

a) Ficha de Inscrição (Anexo I), devidamente preenchida e assinada;
b) Currículo (contendo as orientações do Anexo II);
c) Documento oficial com foto (Carteira de Identidade ou RG ou Carteira Nacional de Habilitação ou
Carteira de Trabalho ou Passaporte, entre outros);
d) Comprovante de matrícula escolar referente ao semestre em andamento, com data de emissão igual ou
inferior a 90 dias, com carimbo e assinatura da instituição de origem (ou com assinatura eletrônica ou com
endereço eletrônico para comprovação de autenticidade);
e) Histórico Escolar com data de emissão igual ou inferior a 90 dias, com carimbo e assinatura da
instituição de origem (ou com assinatura eletrônica ou com endereço eletrônico para comprovação de
autenticidade);
f) Laudo ou relatório médico, somente para o candidato inscrito como estudante com necessidades
específicas, conforme Artigo 19 do edital.

Art. 9º As documentações listadas no Art. 8º devem ser enviadas em um único e-mail para
selecaoestagio.ire@ifba.edu.br, com o campo assunto preenchido com “SELEÇÃO ESTÁGIO +
(vaga a que concorre)”.
Art. 10º A veracidade das informações prestadas na ficha de inscrição, bem como a sua atualização posterior,
o acompanhamento da homologação das inscrições, a presença nas datas de avaliação e de convocação,
serão de inteira responsabilidade dos candidatos.
Art. 11º A homologação das inscrições, as datas das entrevistas, os resultados e a convocação dos
selecionados serão disponibilizados no endereço eletrônico:
https://portal.ifba.edu.br/irece
Art. 12º Não serão homologadas as inscrições dos candidatos que não cumprirem com o exigido pelo Artigo
8º deste edital, ou cujos cursos que façam não estejam relacionados no Art.2º.
Art. 13º Os candidatos que não tiverem homologadas as suas inscrições, poderão recorrer no prazo definido
no Anexo V (Cronograma), no Setor do Departamento de Ensino campus, entregando preenchido o
formulário de recurso disponível no Anexo III deste edital.
Art. 14º A Comissão de Seleção irá julgar o recurso e se o candidato tiver aceita a sua justificativa, sua
inscrição será homologada.
Art. 15º Só será aceita uma inscrição homologada do candidato. Caso o candidato faça mais de uma
inscrição, será considerada a mais recente.
Art. 16º Se o candidato, após a inscrição, precisar alterar algum dado em sua ficha, deverá fazer nova
inscrição conforme Artigo 8º.
 
III. DAS VAGAS
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Art. 17º Serão oferecidas inicialmente as vagas de estágio disponíveis no Art. 2º , sendo que mais vagas
poderão ser oferecidas no decorrer do ano 2022. O resultado da seleção será válido por 2 anos, podendo
essa validade ser estendida por mais 1 ano, conforme necessidade e interesse do IFBA/Campus de Irecê.
Art. 18º Consta de reserva de vaga, 5% (cinco por cento) para estudantes com necessidades específicas,
considerando as competências e necessidades específicas do estagiário, assim como as atividades e
necessidades próprias da vaga a ser ocupada.
Art. 19º O candidato inscrito como estudante com necessidades específicas deverá comunicar sua condição
especificando-a na ficha de inscrição, e encaminhar por e-mail o laudo ou relatório médico original que afirme
sua condição, conforme Artigo 8º - item f.
Art. 20º Os candidatos com necessidades específicas, resguardadas as condições específicas, participarão
desta seleção simplificada para estágio em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere
ao horário e forma de realização da seleção simplificada.
Art. 21º Conforme o Decreto nº 9.427, de 28 de junho de 2018 - que reservou aos negros 30% das vagas
oferecidas nas seleções de estágio no âmbito da Administração Pública Federal - este edital consta de reserva
de vaga.
 
IV. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
 
Art. 22º A avaliação do Processo Seletivo Público será composta pelas seguintes etapas, obedecida a ordem
de ocorrência em que aparecem listadas:

a. Análise de documentos (ELIMINATÓRIA e CLASSIFICATÓRIA);
b. Entrevista individual (CLASSIFICATÓRIA).

Art. 23º Os critérios de avaliação e suas respectivas pontuações para classificação em cada etapa estão
descritos no Anexo IV .
Art. 24º Os(as) candidatos(as) aprovados(as) na etapa de análise de documentos serão classificados para a
etapa de entrevista individual por ordem decrescente de notas de acordo com a pontuação, cumulativa, obtida
em cada etapa de avaliação.

a. A convocação será feita através de divulgação no endereço https://portal.ifba.edu.br/irece e do e-mail
fornecido na ficha de inscrição, durante o período previsto no cronograma (Anexo V);
b. É de responsabilidade de cada candidato(a) verificar seu e-mail e o endereço eletrônico no
Art. 11º.

Art. 25º Em caso de igualdade na nota final do Processo Seletivo Público, para fins de classificação, o
desempate se fará pelos seguintes critérios listados por ordem de importância:

a. Maior idade;
b. Maior nota na entrevista individual;
c. Maior nota na análise de documentos.

Art. 26° Os(as) candidatos(as) aprovados(as) não convocados(as) para contratação, comporão o cadastro
reserva.
Art. 27° O setor solicitante de estagiário será o responsável pela entrevista de seleção dos candidatos, que
deverá ser realizada por servidores lotados no próprio setor ou lotados em outros setores autorizados pela
Comissão de Seleção.
Art. 28° Os candidatos serão convocados para as entrevistas de seleção através do endereço eletrônico
informado no Artigo 11º na data prevista no Anexo V (Cronograma), sendo informados sobre o dia, a hora, o
local e o nome do servidor responsável pela seleção.
Art. 29° No ato da Entrevista cada candidato deverá apresentar ao entrevistador, para que sejam conferidos,
os documentos originais exigidos no Artigo 8º - item c, d, e e f (se for o caso), utilizados para inscrição pelo
candidato.
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V. DOS RESULTADOS DAS SELEÇÕES
 
Art. 30º Os entrevistadores deverão entregar à Comissão de Seleção, através do SEI
Processo 23460.000895/2022-84, o resultado da seleção do setor, no prazo definido no Anexo V. O
resultado deverá conter uma tabela resumo com as seguintes colunas: Nome completo do candidato; Situação
do candidato: classificado ou desclassificado; Ordem de seleção dos candidatos classificados; Motivo da
desclassificação (para os candidatos desclassificados). 
Art. 31º Serão considerados desclassificados os candidatos ausentes às Entrevistas; ou que não obtenham
desempenho satisfatório, na avaliação dos entrevistadores, para exercer as atividades exigidas na função de
estagiário daquele setor; ou que de alguma forma violem alguma norma de conduta ou deste edital.
Art. 32º Os candidatos desclassificados poderão recorrer no prazo definido no Anexo V, no Departamento
de Ensino do campus, entregando preenchido o formulário de recurso disponível no Anexo III deste edital.
Art. 33º Os candidatos que tiverem seus recursos atendidos pela Comissão de Seleção, terão seus nomes
incluídos na lista do resultado, para que possam ser convocados.
 
VI. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
 
Art. 34º O primeiro candidato classificado por um setor, será convocado, a qualquer tempo, após a
publicação do resultado de cada seleção, através do endereço eletrônico informado no Artigo 11º, para
apresentar seus documentos, conforme Artigo 38 deste edital, e assinar o Termo de Compromisso de estágio,
observando cf. art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504, de 1997, e art. 83, V, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Art. 35º Se o candidato convocado não atender à convocação no prazo de 02 dias, perderá o direito à vaga,
sendo convocado em seu lugar o candidato classificado seguinte.
Art. 36º Os demais candidatos classificados permanecerão com seus nomes classificados em cadastro de
reserva para futuras convocações.
Art. 37º Para fins de contratação, os candidatos classificados que forem convocados, deverão entregar no
setor da COGEP - Coordenação de Gestão de Pessoas do IFBA/Campus de Irecê, as cópias e originais dos
seguintes documentos, com dia e horário previamente agendados no setor:

a) RG;
b) CPF;
c) TÍTULO DE ELEITOR (se for o caso);
d) COMPROVANTE DE QUITAÇÃO MILITAR (se for o caso);
e) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO (pelo menos dos últimos 60 dias);
f) COMPROVANTE DE MATRÍCULA ATUAL, contendo as seguintes informações: Nome, CNPJ e
endereço com CEP da instituição de ensino; Assinatura e carimbo do responsável pela instituição; Nº de
matrícula e nome do curso;
g) RG E CPF DO BENEFICIÁRIO DO SEGURO (preferencialmente pai, mãe ou cônjuge);
h) CURRÍCULO ATUALIZADO, DATADO E ASSINADO;
i) 01 FOTO 3X4 ATUAL;
j) DECLARAÇÃO MÉDICA (Atestado Médico Admissional) QUE COMPROVE A APTIDÃO
PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO;
k) CÓPIA DO COMPROVANTE DA CONTA SALÁRIO ABERTA EM UM DOS BANCOS
CONVENIADOS COM A REDE FEDERAL (a única exceção é conta corrente aberta no Banco do
Brasil). NÃO SERÃO ACEITAS CONTAS POUPANÇA. OBS.: Os bancos conveniados com a rede
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federal são: Banco do Brasil – BB, Caixa Econômica Federal – CEF, Itaú, Real, Citibank, Santander,
Bradesco, Banco Cooperativo do Brasil – Bancoop ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul –
Banrisul;
l) DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO ;
m) FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS PARA ADMISSÃO/ESTAGIÁRIO;
n) RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

Art. 38º Os contratos de estágio serão feitos mediante assinatura do Termo de Compromisso de estágio
celebrado entre as partes.
Parágrafo único. Apesar do Termo de Compromisso ser anual, é obrigatório que o estagiário apresente
semestralmente, à COGEP do campus, a comprovação da sua matrícula escolar, juntamente com a entrega de
um relatório descrevendo as atividades desenvolvidas nos últimos seis meses.
Art. 39º Após a assinatura do Termo de Compromisso, o estagiário fará juz à bolsa de estágio, conforme os
quadros abaixo:
 

ESCOLARIDADE NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO
30 HORAS SEMANAIS R$ 1.125,69

 

ESCOLARIDADE NÍVEL MÉDIO
20 HORAS SEMANAIS R$ 486,05

 
Parágrafo Único O(a) estudante contratado(a) receberá ainda Auxílio Transporte no valor de R$ 10,00 (dez
reais) por dia de trabalho, seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado de 30 dias por ano (após
12 meses de trabalho).
 
VII. DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO
 
Art. 40º O estagiário desempenhará as atividades a serem definidas pelo setor em que for lotado, devendo
estas serem proporcionais à sua formação e experiência comprovados nos documentos entregues e declarados
na entrevista.
 
VIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 41º A rescisão por parte do IFBA poderá ser feita de forma imediata em caso de:

a. Reprovação, abandono ou término do curso acadêmico;
b. Baixo desempenho ou não cumprimento do Plano de Estágio;
c. Comportamento incompatível com os interesses do IFBA e/ou com os princípios éticos e legais da
administração pública.

Art. 42º  O acompanhamento das publicações referentes ao Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva
do(a) candidato(a).
Art. 43º A classificação fora do número de vagas disponíveis gera, para o(a) candidato(a), apenas a
expectativa de direito à contratação para a vaga de estágio, reservando-se o IFBA o direito de convocar
os(as) estudantes aprovados(as) na medida de suas necessidades, obedecida rigorosamente a ordem de
classificação.
Art. 44º As ocorrências não previstas neste Edital e os casos omissos e/ou duvidosos serão resolvidos pela
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Comissão de Seleção e a Direção Geral, ajustando-se às normas legais.
Art. 45º As dúvidas referentes ao processo de seleção e seu andamento devem ser encaminhadas ao e-
mail selecaoestagio.ire@ifba.edu.br .
 

Irecê, 25 de maio de 2022.
 

JEIME NUNES DE ANDRADE
Diretor-Geral

IFBA / campus Irecê
SIAPE: 1852036

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Diretor(a) Geral,
em 25/05/2022, às 15:44, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2340099 e o código CRC 645AA22D.
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