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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 2 de 17 de julho de 2019.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – Campus Juazeiro faz saber, pelo
presente Edital de Seleção, que estarão abertas no período de 18 a 22 de julho de 2019, as inscrições para
o CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS, na modalidade de Formação
Inicial e Continuada (FIC), conforme o disposto a seguir:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1- O presente Edital orienta e regulamenta procedimentos para a realização de inscrições para o curso
FIC: “INFORMÁTICA BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS”, com carga horária de 50h, do Campus
Juazeiro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 
1.2 – O curso possui como objetivo capacitar os participantes para a realização de operações básicas do
computador, atuando de forma ágil e eficiente no cotidiano utilizando ferramentas de escritório, além atuar
em conformidade com procedimentos técnicos de qualidade e de acordo com normas de segurança da
informação.
 
2. DO PÚBLICO ALVO
2.1 As vagas serão destinadas à comunidade em geral, desde que sejam atendidos os requisitos
estabelecidos no ítem 3.1. 
 
3. DO NÚMERO DE VAGAS E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO
3.1 Serão ofertadas 20 vagas gratuitas, com os seguintes pré-requisitos:
a) Ter idade mínima de 18 anos; 
b) Possuir disponibilidade para frequentar o curso nos dias e horários determinados neste edital;
c) Ter concluído ou estar cursando o ensino médio.
 
4. DAS INSCRIÇÕES
 
4.1 As inscrições são gratuitas e serão realizadas através de formulário eletrônico disponível no site do
campus Juazeiro (www.portal.ifba.edu.br/juazeiro), no período de 18/07/2019 a 22/07/2019.
4.2 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
4.3 O candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciência e aceita que, caso selecionado, quando de sua
convocação, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a participação no
curso, bem como os exigidos na matrícula.
 
5. DA SELEÇÃO
5.1 O processo seletivo será realizado em uma única fase e a classificação final dos candidatos inscritos
seguirá os seguintes critérios:
a) Ser estudante de escola pública ou ter concluído o ensino médio em escola pública;
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b) O candidato com a maior idade (o candidato mais velho). 
5.2 Caso não ocorra o preenchimento total das vagas ofertadas todos os candidatos inscritos neste edital
que atendam aos requisitos do item 3 serão considerados classificados e a lista dos inscritos será divulgada
em ordem alfabética.
5.3 Havendo candidatos além das vagas oferecidas, esses formarão a lista de espera para preenchimento de
vagas. 
 
6. DO RESULTADO
6.1 O resultado com as inscrições deferidas será divulgado no dia 23 de julho de 2019 no site do IFBA
CAMPUS JUAZEIRO (www.portal.ifba.edu.br/juazeiro) e nos murais do Campus.
 
7. DA MATRÍCULA
7.1 A matrícula dos candidatos selecionados será realizada no setor de Comunicação do IFBA Campus
Juazeiro no dia 24 de julho de 2019 das 13:00 às 21:00.
7.2 Documentação para matrícula:
a) Cópia e original de documento oficial com foto e CPF;
b) Cópia e original de comprovante de escolaridade (histórico escolar ou declaração);
c) Cópia e original de comprovante de residência.
7.3 Caso o candidato não efetue a matrícula no período estabelecido no item 7.1, a inscrição será
automaticamente anulada e sua vaga será preenchida por candidato pertencente à lista de espera, seguindo
a ordem de classificação.
7.4 Os candidatos em lista de espera serão convocados, quando surgirem vagas, por e-mail e telefone.
 
8. DAS AULAS
8.1 As aulas terão início no dia 24 de julho de 2019 e término provável no dia 30 de agosto de 2019.
8.2 Os encontros acontecerão conforme o quadro a seguir:

Local Turno Horário Dias
Laboratório de Informática 2 Noturno 18:00 às 22:00 Segunda-feira e Quarta-feira

 
9. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
9.1 O curso é estruturado conforme o quadro a seguir:

Componente Curricular Carga Horária
Informática Básica 8h
Software de Edição de Textos 8h
Software de Edição de Planilhas Eletrônicas 10h
Software de Criação de Apresentações 8h
Internet e Aplicações On-line 8h
Redes Sociais e Segurança da Informação 8h

 
10. DO CRONOGRAMA

Atividades Período
Inscrições 18/07/2019 a 22/07/2019
Divulgação do Resultado 23/07/2019
Matrícula 24/07/2019
Início do Curso 24/07/2019



18/07/2019 :: SEI / IFBA - 1146747 - Edital ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1405101&infra_siste… 3/3

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição.
11.2 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas neste
edital ou que contenham informações falsas.
11.3 Os dias previstos para aulas poderão ser alterados em função da disponibilidade da estrutura Campus
Juazeiro e/ou dos professores. 
11.4 O aluno fará jus à certificação de qualificação profissional dos cursos FIC mediante o aproveitamento
mínimo de 60% de êxito nas atividades avaliativas de cada disciplina, 60% e frequência igual ou superior
a 75%.
11.5 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela Coordenação
de Extensão, Direção Geral e se necessário, encaminhados, à Pró - Reitoria de Extensão do IFBA.
11.6 Qualquer dúvida ou informação poderá ser obtida pelo endereço de e-mail
extensao.juazeiro@ifba.edu.br ou diretamente na Coordenação de Extensão do IFBA, campus Juazeiro.
 
 
 

Juazeiro-BA, 17 de julho de 2019.
 

Documento assinado eletronicamente por AMENAIDE SILVA CRISTO AQUINO LIMA,
Diretor(a) Geral do Campus Juazeiro, em 17/07/2019, às 20:00, 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 1146747 e o código CRC FFCF4491.
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