
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS JACOBINA 

EDITAL Nº 008, DE 27 OUTUBRO DE 2020 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS PARA MONITOR TECNOLÓGICO 

DURANTE AS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO PRESENCIAIS EMERGENCIAIS - 

AENPES 

   

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 

IFBA, Campus Jacobina, professor Ricardo Alcântara Mesquita, junto à Comissão da 

Política de Assistência e Apoio Estudantil – CPAAE, constituída pela Portaria nº 021, 

de 10 de Março de 2020, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao Decreto 

nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que regulamenta o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), tornam público o presente Edital, contendo as 

normas referentes ao processo seletivo de 2020 de Bolsistas para atuarem como 

Monitores Tecnológicos durante as Atividades de Ensino não Presenciais 

Emergenciais durante o período das AENPES, nos termos aqui estabelecidos. 

  

1.   DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

1.1 A presente Chamada Pública tem como objetivo regulamentar a seleção de 

bolsistas para atuarem como Monitores Tecnológicos durante as AENPES que 

contribuirão no apoio/colaboração das Comissões organizadoras dos eventos que 

serão realizados remotamente pela comunidade ao longo do período de realização 

das AENPES, em atendimento a Resolução nº 19/2020/CONSUP e ao Plano de 

Atividades de Ensino não Presenciais Emergenciais - PAENPE do campus Jacobina. 

 



1.2 Serão ofertadas 06 bolsas, referente aos meses de novembro e dezembro, 

destinadas a estudantes regularmente matriculados no IFBA, Campus de Jacobina. 

 

1.3 Toda a comunicação referente a este Processo Seletivo, será realizada, via 

internet, por meio do endereço eletrônico https://portal.ifba.edu.br/Jacobina, 

desobrigando o IFBA de fazê-lo por outros meios de comunicação, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato acompanhar as publicações relativas a este Processo 

Seletivo. 

 

1.4 Ao se inscrever, a (o) candidata (o) declara ter ciência de que aceita, de forma 

irrestrita, as condições estabelecidas neste edital, não podendo alegar 

desconhecimento das informações. 

 2.   DOS REQUISITOS DA(O) BOLSISTA 

2.1 Ser estudante devidamente matriculada (o) em curso do IFBA, Campus de 

Jacobina. 

2.2 Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para realizar as atividades 

previstas neste edital. 

 

2.3 Possuir conhecimentos em operação de tecnologias digitais como redes sociais, 

streaming e outras ferramentas tecnológicas de comunicação. 

 

2.4 Possuir equipamento com acesso à internet, que permita realizar a transmissão de 

vídeos online ao vivo. 

 

2.5 Possuir conhecimentos em softwares de edição de imagem, áudio e vídeo. 

 

2.6 Possuir noção de utilização de aplicativos de serviço de videoconferência e 

transmissão de vídeos ao vivo, como Stream Yard, Google Meet, Teams, e 

gerenciamento em redes sociais como Instagram, Facebook e outros. 

 3.   DAS BOLSAS E VAGAS 



3.1 Serão ofertadas 6 (seis) bolsas mensais, distribuídas nas seguintes modalidades 

de ensino abaixo: 

 

● 2 (duas) Bolsas para Estudantes regularmente matriculadas (os) em Curso Técnico 

Integrado do IFBA - Campus de Jacobina; 

● 2 (duas) Bolsas para Estudantes regularmente matriculadas (os) em Curso Técnico 

subsequente do IFBA - Campus de Jacobina; 

● 2 (duas) Bolsas para Estudantes regularmente matriculadas (os) no Curso de 

Licenciatura em Computação do IFBA - Campus de Jacobina. 

  

3.2 Para as vagas deste Edital serão criados cadastros reserva com até o dobro de 

vagas ofertadas, caso haja candidatas (os) inscritas (os). 

 

3.3 As vagas podem ser flexibilizadas entre as modalidades de ensino na ausência de 

candidatos selecionados e disponibilidade orçamentária. 

  

3.4. O valor da Bolsa é de R$ 300,00 (Trezentos Reais) mensais para estudantes dos 

Cursos Técnicos, e de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) mensais para estudantes do 

Curso de Licenciatura em Computação, pagos conforme disponibilidade orçamentária 

e financeira do Campus de Jacobina do IFBA. 

  

3.5 Não poderão participar da seleção para bolsistas Monitores, os estudantes que 

recebam outro tipo de bolsa de extensão, ensino e/ou pesquisa ou estágios 

remunerados. 

 

4.   DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições para este processo seletivo são gratuitas e em datas definidas no 

cronograma deste Edital; 

 

4.2 A inscrição ocorrerá, exclusivamente por meio eletrônico, conforme a seguir: 

 



i) Preenchimento  e  envio  do formulário  eletrônico  disponível  no 

 link: http://bit.ly/MonitoriaTecnologicaJacobina; 

  

ii) Incluir no formulário os documentos digitalizados em um único arquivo eletrônico, 

na seguinte ordem:  

 

●         Cópias digitalizadas de RG, CPF e Comprovante de matrícula; 

●         Histórico escolar parcial; 

●         Declaração de autorização do responsável, para menor de idade (Anexo I). 

 

  5.   DA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DO(A) BOLSISTA 

5.1 A seleção se dará a partir da análise do coeficiente de rendimento (CR) atual 

das(os) estudantes (peso 7) e da média obtida (MO) nas respostas do questionário do 

item 4.2.i (peso 3). As (os) inscritas (os) de cursos técnicos e da Licenciatura em 

Computação serão classificadas (os) em ordem decrescente de acordo com a média 

ponderada obtida pelas médias referidas anteriormente, sendo classificadas (os) as 

(os) que apresentarem maiores pontuações (P). 

P = (CR x 7 + MO x 3)/10 

5.2 Será classificado o quantitativo de discente equivalente ao dobro de vagas 

ofertadas, caso haja candidatas (os) inscritas(os). 

 

5.3 Serão considerados como critérios de desempate, na seguinte ordem: 

a) Discente que estiver no ano/semestre mais avançado no curso, com maior carga 

horária cumprida; 

b) O Coeficiente de Rendimento; 

c) A(O) candidata(o) de maior idade. 

 

http://bit.ly/monitoria_tecnol%C3%B3gica


5.4 As(Os) candidatas(os) classificadas(os), mas não selecionadas(os), constarão em 

cadastro de reserva e poderão ser convocadas(os) de acordo com a disponibilidade 

de vagas e bolsas. 

 

5.5 O Resultado Final será divulgado no sítio eletrônico do IFBA do campus de 

Jacobina, https://portal.ifba.edu.br/Jacobina, conforme Cronograma deste Edital. 

 

5.6 Após convocação, as (os) candidatas(os) selecionadas(os) terão o prazo de 02 

(dois) dias para assinar o Termo de Compromisso, encaminhar para o e-mail: 

emergencial.jac@ifba.edu.br e iniciar suas atividades. 

 

5.7 Caso a(o) candidata(o) convocada(o) não entregue o Termo de Compromisso no 

referido prazo, a(o) mesma(o) será desclassificada(o), e será convocada(o) a(o) 

próxima(o) discente a partir da ordem de classificação. 

 

5.8 A Seleção para este Edital será realizada pela Comissão da Política de Assistência 

e Apoio Estudantil – CPAAE do Campus de Jacobina do IFBA. 

 

 6.   DAS ATRIBUIÇÕES DO (A) BOLSISTA 

6.1 Cabe ao(à) bolsista selecionado(a) cumprir 20 horas semanais de atividades de 

monitoria conforme orientação dos presidentes das Comissões. 

 

6.2 Colaborar no apoio das Comissões organizadoras dos eventos que serão 

realizados remotamente pela comunidade ao longo do período de realização das 

AENPES, na utilização de plataformas, programas e/ou recursos digitais empregados 

para o desenvolvimento das atividades propostas pelas Coordenações. 

 

6.3 Elaborar e encaminhar Relatório Final das atividades executadas, durante o 

período de colaboração, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a vigência das 

atividades da (o) bolsista e para a CPAAE. 



6.4 Exercer suas atribuições em momentos distintos dos horários dos componentes 

curriculares ou atividades de ensino nos quais estiver matriculado(a). 

 7.   CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação do Edital 27/10/2020 

Inscrições de 27/10/2020 a 03/11/2020 

Divulgação do resultado 

preliminar  

04/11/2020 

Recurso do resultado preliminar 05/11/2020 

Divulgação do Resultado Final 06/11/2020 

Início das atividades 09/11/2020 

Entrega do Relatório 24/12/2020 

 

8.   DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

8.1 A (O) candidato(a) poderá interpor recurso nas datas e prazos estabelecidos no 

Cronograma; 

 

8.2 O recurso será interposto e encaminhado, em formato PDF, para o email 

emergencial.jac@ifba.edu.br, conforme Anexo II, desta Chamada; 

 

8.3 A apreciação dos recursos será realizada pela Comissão da Política de 

Assistência e Apoio Estudantil – CPAAE. 

 

 

 

 



9.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 As(Os) candidatas(os) devem acompanhar todo o processo seletivo acessando o 

site oficial do IFBA: https://portal.ifba.edu.br/Jacobina 

 

9.2 A(O) bolsista que não cumprir com as atribuições estipuladas neste Edital ou que 

apresentar desempenho insatisfatório, devidamente justificado mediante relatório, será 

desligada(o) e substituída(o) imediatamente, respeitando a ordem de classificação 

final do cadastro de reserva. 

 

9.3 Os prazos deste Edital poderão ser modificados de acordo com necessidade 

administrativa e/ou orçamentária. 

 

9.4 As bolsas de monitoria poderão ser canceladas a qualquer momento em 

decorrência dos cortes orçamentários e/ou disponibilidade financeira do Campus. 

 

9.5 A inexatidão de informações excluirá automaticamente o(a) candidato(a). 

 

9.6 Dúvidas sobre o presente edital podem ser dirimidas pelo e-mail 

emergencial.jac@ifba.edu.br; 

  

9.7 Este Edital entra em vigor a partir da data de publicação. 

 

9.8 Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão analisados pela 

Comissão de Seleção. 

 Jacobina, de 27 outubro de 2020. 

Ricardo Alcântara Mesquita 

Diretor Geral do IFBA Campus de Jacobina 

  

 Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil do IFBA Jacobina 

mailto:direc_campusssa@ifba.edu.br


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS JACOBINA 

ANEXO I – EDITAL Nº 008/2020 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

  

  

Pela presente, eu ______________________________________________________ 

autorizo meu filho(a) ____________________________________________________                                                        

estudante do curso de          _________, nº de matrícula____________________                                                                                                  

no IFBA - Campus de Jacobina, a concorrer a 1 (uma) vaga de bolsista referente ao 

EDITAL Nº 008/2020/CAMPUS DE JACOBINA/IFBA - SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

DE BOLSISTAS PARA MONITOR TECNOLÓGICO. 

  

____________________,     de                               de 2020. 

  

  

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

 

 

 



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS JACOBINA 

ANEXO II – EDITAL Nº 008/2020 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

  

 A COMISSÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA - CAMPUS DE JACOBINA 

 

Prezadas(os), 

 

CANDIDATO(A):                                                                                                                          

  

      NÍVEL/CURSO:                                                                                                      

  

FUNDAMENTAÇÃO 

LÓGICA:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

DATA:         /       /           

  

_______________________________________________________ 

Assinatura 


