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Chamada Pública nº 001 de 02 de junho de 2020  
 SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ESTUDANTES  

  

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA -           
IFBA/CAMPUS JACOBINA abre inscrições, no período de 03 a 05 de junho de             
2020, para seleção de membros discentes e estagiário(a) que integrarão a           
equipe do Projeto LAB IFMAKER, a fim de cumprir exigência para participação no             
Edital 12/2020, de 27 de maio de 2020, da Pró-Reitoria de Pesquisa,            
Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), de apoio à criação dos Laboratórios IFMaker           
no Instituto Federal da Bahia, em consonância com o EDITAL 35/2020           
(SETEC/MEC).    

1 Sobre o projeto 

1.1 O Projeto LAB IFMAKER tem como objetivo a implantação de um laboratório             
Maker, com vistas ao desenvolvimento da cultura Maker, de forma articulada às            
ações de ensino, pesquisa e extensão, realizadas pelo campus Jacobina. 

1.2 Por meio do LAB IFMAKER, o campus Jacobina pretende estimular o            
desenvolvimento da cultura do “aprender fazendo” ou do “faça você mesmo”,           
levando docentes e discentes a refletirem sobre o uso da aprendizagem baseada            
em projetos e sobre como ela pode ser utilizada nestes espaços como suporte ao              
processo de ensino e aprendizagem em todas as áreas do conhecimento, o que             
permitirá que os(as) discentes também sejam protagonistas no processo de ensino           
e aprendizagem e que se envolvam com as necessidades da comunidade onde a             
unidade acadêmica está inserida. 

1.3 As ações desenvolvidas pelo LAB IFMAKER serão de caráter multi, inter e             
transdisciplinar, envolvendo todas as áreas do conhecimento. 

1.4 O Projeto visa atender os diferentes níveis, formas e modalidades de cursos             
ofertados pelo IFBA campus Jacobina: ensino médio integrado, subsequente e          
superior. 

1.5 O Desenvolvimento do projeto está condicionado à seleção do mesmo por meio             
do Edital 12/2020 (PRPGI/IFBA) e do EDITAL 35/2020 (SETEC/MEC). 



1.6 Caso o projeto do IFBA campus Jacobina seja selecionado, será divulgado pela             
coordenação do projeto um cronograma de execução, a ser realizado durante o ano             
de 2021.    

2 Requisitos para participar da seleção 

2.1 Ser estudante regularmente matriculado nos cursos Superior ou Médio          
(Integrado ou Subsequente)  do IFBA - campus Jacobina. 

2.2 Não cursar o último período do curso em que está matriculado no IFBA -               
campus Jacobina. 

3 Procedimentos de inscrição 

3.1 A inscrição será realizada no período de 03 a 05 de junho de 2020, por meio de 
preenchimento e envio do formulário online 
<https://forms.gle/55kgVkGFuDxaXpAF7>.  

4 Processo de seleção e resultado 

4.1 A seleção será feita por meio do preenchimento e da avaliação do formulário              
online. 

4.2 O resultado do processo seletivo será divulgado no portal do IFBA campus             
Jacobina.  

5 Critérios de avaliação 

  
5.1 A pontuação será atribuída à/ao candidata(o) por meio da análise de suas             
respostas no formulário de inscrição, de acordo com o quadro a seguir.  

Critério de Pontuação Pontuação 

1.Conhecimentos sobre a cultura maker 0 a 4 

2. Experiências com a cultura maker 0 a 4 

3. Motivações para participar do projeto 0 a 2 
 

5.2 A nota final do(a) candidato(a) será o resultado da soma da nota alcançada nos               
três critérios de avaliação.  

5.3 São critérios de desempate, sucessivamente:  

5.3.1 Ser estudante do ensino superior; 
5.3.2 Auto identificação étnico racial negro(a); 

https://forms.gle/55kgVkGFuDxaXpAF7


5.3.3 Auto identificação de gênero feminino; 
5.3.4 Idade maior. 
 

6 Atividades a serem desempenhadas  

6.1 Os(as) estudantes selecionados(as) apoiarão as atividades de gestão, ensino,          
pesquisa e extensão desenvolvidas no LAB IFMaker - campus Jacobina. 

6.3 A descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas, assim como o            
período de execução do projeto, serão informados caso o projeto seja selecionado            
nos editais informados no item 1.5. 

7 Seleção da equipe de membros discentes e estagiário(a) 

7.1 Serão selecionados(as) 06 estudantes do Ensino Médio e do Ensino Superior            
por ordem de classificação no processo seletivo.  

7.2 Todas(os) estudantes selecionadas(os) integrarão a equipe do projeto como          
membros discentes.  

7.3 Atuará como estagiário(a) o(a) discente que tiver obtido a maior pontuação no             
processo seletivo. 

7.4 O(a) estudante selecionado(a) como estagiário(a) deverá ter disponibilidade de          
atuação com carga horária de 20 horas semanais em turno diferente ao do seu              
curso. 

7.5 Em caso do(a) primeiro(a) colocado(a) desistir ou não preencher os requisitos            
para atuar como estagiário(a), será convocado(a) para assumir a vaga o(a) discente            
que, na ordem de classificação, tiver a maior pontuação no processo seletivo. 

8 Cronograma do processo seletivo 

Inscrições 03 a 05/06/2020 

Avaliação dos formulários  06 e 07/06/2020 

Divulgação do resultado preliminar  08/06/2020 

Contestações do resultado preliminar 09/06/2020 

Divulgação do resultado final 10/06/2020 



9 Disposições gerais 

9.1 A seleção visa à formação da equipe de membros discentes e estagiário(a) que              
integrarão o projeto LAB IFMAKER.  

9.2. Os(as) estudantes selecionados(as) serão certificados(as) como membros        
discentes e estagiário(a) do projeto. 

9.3 A atuação como estagiário(a) não gera vínculo empregatício com o IFBA.  

9.4 As contestações do resultado preliminar poderão ser realizadas por meio de            
interposição de recurso via e-mail labifmaker.jac@ifba.edu.br, de acordo com o          
previsto no item 8. 

 

 
Jacobina, 02 de junho de 2020.  

Ricardo Alcântara Mesquita 
Diretor Geral do IFBA campus Jacobina 

mailto:lab.ifmaker.jac@ifba.edu.br

