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EDITAL PROCESSO SELETIVO
BOLSISTA-DISCENTE

EDITAL SIMPLIFICADO Nº 04/2020 – IFBA/CAMPUS DE JUAZEIRO

RETIFICADO EM 23 DE JUNHO DE 2020

O DEPARTAMENTO DE ENSINO do Campus de Juazeiro torna público, para o conhecimento dos
interessados, a aberturadeinscrições para o processo seletivo simplificado para seleção de discentes
bolsistas para o Projeto  “CONTRIBUIÇÃO DO IFBA NA PRODUÇÃO DE SANITIZANTES
PARA  ATUAÇÃO  N O  COMBATE  À  COVID-19  NA  REGIÃO  DO  VALE  DO  SÃO
FRANCISCO”, aprovado no EDITALNº 11/2020 COVID-19 DE 24 DE ABRIL DE 2020 com a
finalidade  de  preencher  04  (quatro)  vagas  de  bolsistas  discentes  matriculados  a  partir  do  2º  ano
integrado ou módulo II do subsequente.

1. Das Vagas, da Duração do Projeto e das Bolsas:
1.1. Das vagas:  O processo seletivo  tem o objetivo  de preencher  4 (quatro)  vagas  para bolsistas
discentes  com início das atividades  previsto para a partir  de  01  de  julho  de  2020,  em atividades
específicas  do  Projeto  “CONTRIBUIÇÃO  DO IFBA  NA  PRODUÇÃO DE SANITIZANTES
PARA  ATUAÇÃO  N O COMBATE  À  COVID-19  NA  REGIÃO  DO  VALE  DO  SÃO
FRANCISCO”, sob a coordenação do corpo docente responsável peloProjeto.
1.2. A previsão inicial é de 04 (quatro) vagas para bolsistas discentes sendo, preferencialmente, cada
vaga destinada a um curso e modalidade diferentes, conformeTabela1, aseguir:

Tabela 1: Nº de vagas do processo seletivo
Curso/modalidade Nº de vagas

Administração/Integrado 1
Administração/Subsequente 1
Segurança do Trabalho/Integrado 1
Segurança do Trabalho/Subsequente 1

1.3. Da duração do projeto:O Projeto terá duração de 3 (três) meses, com igual período de duração
das bolsas a ele vinculadas.
1.4. Das bolsas:Os bolsistas receberão 3 (três) parcelas mensais de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais), cada, sendo estas vinculadas à liberação do orçamento previsto, à vigência e à execução do
Projeto.  A  mesma poderá  ser  cancelada  a  qualquer  tempo  por  desistência,  baixa  frequência  e/ou
desempenho insatisfatório nas atividades do Projeto, ou ainda em caso de trancamento de matrícula do
estudante.  A data de início da bolsa poderá ser alterada em função da liberação de orçamento do
projeto.



2. Dos requisitos básicos exigidos para admissão:
Os(as) estudantes interessados(as) em concorrer às vagas para bolsista do Projeto deverão atender os
requisitos abaixo:

a) Estar regularmente matriculado no IFBA,cursando a partir do 2º ano ou módulo II nas modalidades
integrado ou subsequente, respectivamente, dos cursos oferecidos pelo Campus Juazeiro;
b) Ter currículo registrado na plataforma Lattes(http://lattes.cnpq.br/);
c) Ter  bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar – coeficiente de rendimento
acadêmico igual  ou superior a 6,0 (seis).  Esta informação será verificada junto à Coordenação de
Registros Escolares do Campus Juazeiro;
d) Executar as atividades do projeto aprovado, sob a supervisão do orientador (Coordenador do Projeto
ou docentes colaboradores), com dedicação de 12 horas semanais, devendo também, nas publicações e
apresentações em eventos científicos ou divulgações gerais do Projeto, fazer referência a sua condição
de bolsista IFBA;
e) Não ser beneficiado por outra bolsa de qualquer modalidade, à exceçãode auxílios-alimentação e/ou
transporte, concedidos pelo PAAE. Também não poderá ter vínculo empregatício durante o período de
vigência dabolsa.
f) Possuir acesso à internet;
g) Não ser portador de comorbidades associadas ao grupo de risco da COVID-19 (hipertensão arterial,
diabetes,  doença  coronariana  crônica,  asma,  obesidade,  problemas  pulmonares,  câncer)  e  não  ser
idoso.

3. Do Processo de seleção:
A seleção dos (as) estudantes será realizada em 03 (três) fases:

3.1 Etapas do processo seletivo:

1ª  fase:  inscrição  exclusivamente  via  formulário  eletrônico  disponível  no
sítiohttps://forms.gle/k165CWGTmpaYVpFB9, a ser realizada no período de 15 de junho de 2020 à
19 de junho de 2020. No formulário on-line, indicar obrigatoriamente o link para o currículo Lattes.

2ª fase: divulgação da lista dos candidatos selecionados para a etapa de entrevista. A divulgação será
realizada no sítio https://portal.ifba.edu.br/juazeiro.

3ª fase:entrevista  com os pré-selecionados da 2ª  fase,prevista para ocorrer nos dias 25 e 26 de
junho de 2020, no período da tarde, a partir das 14:00 horas, de modo remoto, na plataforma
Teams.

3.2 Critériosdeseleção:

I - Análise da ficha de inscrição preenchida em formulário on-line, onde será levado em consideração:
a) o preenchimento correto das informações solicitadas;
b) se o candidato atende aos pré-requisitos dispostos no item 2 deste edital;
c) a justificativa de interesse no Projeto;
d) se o candidato já foi contemplado em edital de auxílio emergencial no âmbito do IFBA (caráter 
apenas classificatório)
e) se toda a documentação solicitada foi devidamente anexada. A saber: i) Documento oficial de 
identificaçãoc o m f o t o ; i i ) C P F ; i i i ) D a d o s  b a n c á r i o s ( f o t o  d o  c a r t ã o  b a n c á r i o  o u  
O U T R O  

https://portal.ifba.edu.br/juazeiro
http://lattes.cnpq.br/
https://forms.gle/k165CWGTmpaYVpFB9


comprovante com dados bancários) – para os candidatos que tenham conta corrente ou conta poupança
na Caixa Econômica.  A documentação deverá ser anexada em um único arquivo em pdf em local
especificado no formulário eletrônico de inscrição.
f) As bolsas serão pagas por meio de conta bancária em nome do estudante, não sendo permitido o
pagamento em contas de terceiros ou contas conjuntas.
g) Caso o  estudante  não  tenha  conta  corrente  em seu  nome,  será  realizado  o  crédito  por  ordem
bancária.
h) Para candidatos  menores  de  idade,  é  necessário  anexar  também ao formulário  eletrônico  de
inscrição,  o  termo  de  autorização  dos  responsáveis  devidamente  datado  e  assinado  pelo
responsável  legal  e  um  documento  oficial  de  identificação  do  responsável  contendo
assinatura(conforme ANEXO I).Caso não haja possibilidade   de   imprimir,  o termo   de   autorização  
poderá ser redigido manualmente com todas as informações constantes no ANEXO I deste   Edital  .  

II -  Informações  acadêmicas  sobre  o/a  estudante,  dentre  elas  seu  rendimento  escolar  através  de
consulta ao seu histórico.

III –Entrevista.
Para esta etapa, serão selecionados 3 discentes de cada curso/modalidade que concorrerão às vagas
descritas na Tabela 1 (Item 1) deste edital. A avaliação da entrevista será realizada de acordo com o
Barema disposto no ANEXO II deste edital.

4. Do Cronograma de Atividades e Divulgação dos Resultados
4.1. Os resultados serão divulgados no sítio https://portal.ifba.edu.br/juazeiro.O cronograma 
obedecerá ao disposto na Tabela2:

Tabela 2: Cronograma de atividades,

Atividade Data
Inscrições de 15/06/2020 a 19/06/2020
Divulgação da lista preliminar de inscritos 22/06/2020 23/06/2020
Recurso do resultado da lista preliminar de inscritos até 24 horas após divulgação

da lista preliminar de inscritos
Lista definitiva de candidatos selecionados para
entrevista

24/06/2020

Convocação para entrevista 24/06/2020
Entrevista 25/06/2020 e 26/06/2020
Divulgação do resultado preliminar do processo
seletivo

29/06/2020

Período de recurso do resultado preliminar do 
processo seletivo

até 24 horas após divulgação
do resultado preliminar do 
processo seletivo

Resultado final (pós recursos) 01/07/2020
Início das atividades a partir de 01/07/2020

4.2. O candidato terá até 24 horas após divulgação dos resultados preliminares para interpor recurso 
através do e-mail:saneantes2020@gmail.com.

mailto:saneantes2020@gmail.com
https://portal.ifba.edu.br/juazeiro


5. Das Disposições gerais:

5.1 Os (As) estudantes receberão certificados de participação no projeto.
5.2 Os (As) estudantes deverão executar atividades que incluem elaboração de relatórios, divulgação,
produção  de  materiais  didáticos  bem  como  outras  atividades  oportunas  de  relação  direta  com o
Projeto;
5.3 Todas as atividades serão acompanhadas pelos executores da proposta.
5.4 É de inteira responsabilidade da(o) estudante acompanhar todas as informações a respeito do 
processo de seleção de que trata este Edital na página eletrônica e nas redes sociais do IFBA Campus 
Juazeiro.
5.5 Não serão aceitas, sob qualquer hipótese, inscrições com documentação incompleta
5.6 É de inteira responsabilidade do estudante informar os dados bancários ou a impossibilidade de 
fazê-lo.
5.7 Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas através do e-mail:
saneantes2020@gmail.com
5.8 A Comissão organizadora deste certame não se responsabiliza por qualquer impossibilidade de
inscrição por falha técnica ou falta de acesso à internet.
5.9 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Projeto CONTRIBUIÇÃO
DO IFBA NA PRODUÇÃO DE SANITIZANTES PARA ATUAÇÃO NO COMBATE À COVID-19
NA REGIÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, pela Direção de Ensino, pela Direção-Geral ou pela
Procuradoria Jurídica do IFBA.

Juazeiro, 23 de junho de 2020.

   Priscila Martins de Oliveira Santana
SIAPE 3060805

                                        Diretora-Geral Pró-Tempore do Campus Juazeiro
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