
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CAMPUS JUAZEIRO
EDITAL Nº 01/2022

CHAMADA PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS
REMANESCENTES DO CURSO MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO E

SEGURANÇA DO TRABALHO DO EDITAL PROSEL 2022.

O(a) Diretor(a) Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA –
Campus Juazeiro, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura do Chamada
Pública 2022 para provimento de vagas remanescentes do Prosel 2022 para os Cursos de
Ensino Médio Integrado nas áreas de Administração e Segurança do Trabalho, do Campus
Juazeiro para o ano letivo de 2022, por meio de manifestação de interesse, no período de 17 a
21 de março de 2022.

1. Das vagas

CURSO VAGAS Período Pré-requisito
Curso Ensino Médio
Integrado em Segurança
do Trabalho

23
Matutino (com aulas
também à tarde)

Ter concluído o Ensino
Fundamental completo

Curso Ensino Médio
Integrado em
Administração

12
Matutino (com aulas
também à tarde)

Ter concluído o Ensino
Fundamental completo

2. Do processo seletivo

2.1. As vagas apresentadas neste Edital, conforme item 1, serão válidas exclusivamente para o
preenchimento de vagas remanescentes do Processo Seletivo para os Cursos Técnicos de Nível
Médio na Forma Integrada, para o ano letivo de 2022 do IFBA – Campus Juazeiro, regido pelo
Edital Prosel de 2022 do IFBA.

2.2. O Processo Seletivo estará aberto exclusivamente aos portadores de certificado de
conclusão do ensino fundamental.

2.3. Com o encaminhamento de todos os documentos (item 4.4) pertinentes à vaga pleiteada
pelo candidato, a inscrição e matrícula dos candidatos dar-se-á por meio de ordem do
recebimento da documentação completa e preenchimento dos requisitos estabelecidos para
cada vaga.

2.4. As vagas remanescentes desta chamada pública, referem-se às vagas citadas no item 1.

deste edital.



3. Da impugnação ao Edital 01/22 da Chamada Pública 2022 para provimento de vagas
remanescentes.

3.1. Caberá impugnação aos termos deste edital para corrigir eventuais erros ou inconsistências
de informação no prazo de 02 (dois) dias da sua divulgação, através de envio para o endereço
eletrônico de e-mail prosel.jua@ifba.edu.br, sendo obrigatória a indicação da numeração do item
ou anexo que se deseja impugnar, da informação que se deseja corrigir e os seus respectivos
fundamentos.

3.2. Deverão ser claros quanto ao objeto do pedido de impugnação e devidamente
fundamentados, sendo dirigidos à comissão organizadora e interpostos no prazo improrrogável
de 48 (quarenta e oito) horas contadas da data de divulgação do ato ou documento que busca
reformar.

3.3. A interposição deve se dar única e exclusivamente através de envio para o endereço
eletrônico de e-mail: prosel.jua@ifba.edu.br.

3.3. Só serão aceitos pedidos de impugnação cujo envio tenha ocorrido dentro do prazo
estabelecido no item 3.1 deste edital.

3.4. Os resultados das análises dos pedidos serão divulgados a partir do dia subsequente ao fim
do prazo para interposição do recurso.

3.5. Não serão aceitos pedidos de impugnações enviados para endereço eletrônico de e-mail
diferente daquele especificado nos itens anteriores, aconselhando-se aos candidatos a ação de
"copiar e colar" os endereços eletrônicos descritos neste edital para evitar erros de digitação.

4. Das inscrições e das matrículas (até o dia 21/03/2022)

4.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas presencialmente no IFBA CAMPUS

JUAZEIRO por meio do seu representante legal, caso o candidato seja menor de idade.

4.1.1. O local de inscrição será na Coordenação de Registros Escolares (CORES) do IFBA –

Campus Juazeiro, situado na Rodovia BA 210, S/N, Bairro Nova Juazeiro. Juazeiro/BA.

4.2. No ato da inscrição deverão ser entregues os documentos referentes à matrícula

conforme o item 4.4.

4.3. As documentações referentes a matrícula deverão ser entregues das 09h às 17:00 horas.

4.4. Para a efetivação da MATRÍCULA, serão necessárias as seguintes documentações da/o
estudante candidata/o aprovada/o:

1. Histórico Escolar/Certificado de conclusão completo do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental (1 fotocópia simples, mais o original ou apenas a fotocópia autenticada);
declaração de conclusão de ensino fundamental provisória com prazo máximo de 30
dias.



2. Documento Oficial de Identificação do candidato e do seu responsável (fotocópia
simples com o original ou fotocópia autenticada);

3. CPF (1 fotocópia simples com o original, ou apenas 1 fotocópia autenticada);
4. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (1 fotocópia simples com o 

original, ou 1 fotocópia autenticada);
5. 01 (uma) foto 3x4 atual;
6. Comprovante de Residência atual (1 fotocópia simples com o original, ou apenas 1

fotocópia autenticada);
7. Título de Eleitor com a IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA ,com comprovação de

quitação com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 anos ( 1 fotocópia simples
com o original, ou apenas 1 fotocópia autenticada);

8. Prova de que a/o estudante candidata/o está em dia com suas obrigações militares
(sexo masculino) para os maiores de 18 anos (1 fotocópia simples com o original,
ou apenas 1 fotocópia autenticada);

9. Comprovante de Vacinação Antitetânica, conforme determina a Resolução nº
19/2006 do IFBA (1 fotocópia simples com o original, ou apenas 1 fotocópia
autenticada). Apresentação de passaporte de vacina contra a covid-19 em dias,
conforme resolução 48/2022 de 24/02/2022.

4.5. Somente serão efetivadas as inscrições e matrículas para os candidatos que apresentarem

a documentação completa.

4.6 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações

contidas nesta chamada.

5. Do processo de seleção e classificação

5.1 Serão preenchidas as vagas por ordem de chegada até o limite de vaga de cada curso

conforme item 1.

5.2 A inscrição e matrícula dos candidatos dar-se-á por meio de ordem do recebimento das
manifestações de interesse, conforme item 2.3.

5.3. No caso da ocorrência de inscrições simultâneas de candidatos a vagas remanescentes
constantes neste edital, o critério de desempate terá preferência para efeito de classificação no
certame, o/a candidato/a sucessivamente e em ordem de prioridade:

5.3.1. A/O candidata/o com a maior idade (a/o candidata/o mais velha/o);
5.3.2. A/O candidata/o com a maior média geral de Língua Portuguesa;
5.3.3. A/O candidata/o com a maior média geral de Matemática;
5.3.4. A/O candidato/o com inscrição mais antiga.



6. Da divulgação

6.1 A lista de candidatos (as) matriculados (as), após o preenchimento das vagas, será

publicada conforme cronograma anexo, no site do IFBA Campus Juazeiro:

https://portal.ifba.edu.br/juazeiro

7. Do recurso

7.1 Os recursos, no caso de contraposição ao processo de inscrição e matrículas, deverão ser

requeridos pessoalmente ou por representação legal à Comissão Organizadora, através de

preenchimento de formulário disponível no setor protocolo, conforme cronograma anexo.

7.2 Os recursos serão analisados pela Comissão Organizadora do processo seletivo que dará

decisão, constituindo-se em única e última instância.

7.3 As respostas dos recursos serão divulgadas na Coordenação de Registros Escolares

(CORES) do IFBA – Campus Juazeiro, conforme o cronograma.

8. Do resultado final

8.1. A classificação final, após análise dos recursos, será divulgada no site:

https://portal.ifba.edu.br/juazeiro, bem como nos murais do campus, conforme cronograma

anexo.

9. CRONOGRAMA

EVENTO DATA LOCAL

Impugnação do edital 15/03/2022 e
16/03/2022

e-mail: prosel.jua@ifba.edu.br

Inscrições e Matrícula 17/03/2022 a
21/03/2022

IFBA Juazeiro (CORES)

Inscrições Homologadas 21/03/2022 https://portal.ifba.edu.br/juazeiro

Recursos 22/03/2022 e
23/03/2022

IFBA Juazeiro (CORES)

Resultado do Recurso 24/03/2022 IFBA Juazeiro (CORES)

Início das aulas Imediato IFBA Juazeiro

https://portal.ifba.edu.br/juazeiro
https://portal.ifba.edu.br/juazeiro
https://portal.ifba.edu.br/juazeiro


10.  Disposições Finais

10.1 O IFBA Campus Juazeiro, reserva-se o direito de alterar o conteúdo desta chamada,

responsabilizando-se pela divulgação da alteração em sua página eletrónica sendo de

responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações, sobre as quais não

poderá alegar desconhecimento.

10.2 O resultado desta chamada é válido apenas para o ano letivo de 2022.

10.3. Os casos omissos ou situações não previstas nesta chamada serão resolvidas no

âmbito da Diretoria do Campus Juazeiro.

8.4. Esta chamada entra em vigor na sua data de publicação.

Juazeiro, 10 de março de 2022.

Selma Maria Rodrigues de Andrade Alves
Diretora-Geral - Campus Juazeiro

SIAPE nº 1105340


