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 O  DEPARTAMENTO  DE  ENSINO  do  Campus  de  Juazeiro  torna  pública  para  o  conhecimento  dos 
 interessados  a  abertura  de  inscrições  para  o  processo  seletivo  discente  para  Projeto  de  extensão 
 “SEXTAS  CULTURAIS”,  com  a  finalidade  de  preencher  até  02  (duas)  vagas  discente,  sendo  01 
 (uma) vaga para bolsista-discente e 01 (uma) vaga para discente-voluntário. 

 1. Das Vagas: 

 1.  O  processo  seletivo  tem  o  objetivo  de  preencher  vagas  para  ingresso  a  partir  de  maio  de 
 2022  em  atividades  específicas  do  Projeto  de  Extensão  “SEXTAS  CULTURAIS”  ,  sob 
 a coordenação das responsáveis pelo Projeto. 

 As vagas estão distribuídas assim: 

 ●  BOLSISTA-DISCENTE:  estudante  regularmente  matriculado  no  IFBA,  cursando  a 
 partir  do  primeiro  ano/semestre,  com  o  papel  de  ajudar  na  execução  do  projeto,  sob  a 
 supervisão  da  orientadora,  com  dedicação  de  no  mínimo  10  horas  semanais.  O  bolsista 
 receberá  parcelas  mensais  de  R  $150,00  (cento  e  cinquenta  reais)  durante  o  período  de 
 realização  do  Projeto,  observando-se  o  prazo  máximo  para  a  conclusão  das  atividades. 
 A  bolsa  poderá  ser  cancelada  a  qualquer  tempo  por  desistência,  baixa  frequência  ou 
 desempenho  nas  atividades  do  projeto,  ou  ainda  em  caso  de  trancamento  de  matrícula 
 do estudante. 

 ●  DISCENTE-VOLUNTÁRIO:  estudante  regularmente  matriculado  no  IFBA,  cursando  a 
 partir  do  primeiro  ano/semestre,  com  o  papel  de  executar  o  projeto,  sob  a  supervisão  da 
 orientadora, com dedicação de no mínimo 08 horas semanais. 

 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 primeiro ano/semestre; 
 b)  Ter  bom  desempenho  acadêmico,  evidenciado  pelo  histórico  escolar  –  coeficiente  de  rendimento 
 acadêmico igual ou superior a 6,0 (seis) ou em casos devidamente justificados pelo proponente; 



 c)  Executar  o  projeto  aprovado,  sob  a  supervisão  da  orientadora  (Coordenadoras  do  Projeto),  com 
 dedicação  de  10  horas  semanais,  se  necessário,  nas  publicações  e  apresentações  em  eventos 
 científicos, fazer referência a sua condição de bolsista IFBA; 

 d)  Não  ser  beneficiado  por  outra  bolsa  de  qualquer  modalidade  (mesmo  não  remunerada),  à  exceção 
 de  auxílios-alimentação  e/ou  transporte,  concedidos  pelo  PAAE.  Também  não  poderá  ter  vínculo 
 empregatício durante o período de vigência da bolsa. 

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

 3.1 Etapas do processo seletivo: 

 1ª fase:  inscrição através do Link:  https://forms.gle/VZSe6DVGU5bo39WXVN7 
 no período de 02/05/2022 à 03/05/2022. 
 2ª fase:  avaliação do histórico escolar; 
 3ª fase:  Entrevista escrita, prevista para ocorrer  na tarde do dia 09/05/2022. 

 3.2 Critérios de seleção: 

 I - Análise da ficha de inscrição, na qual serão levadas em consideração: 

 a) o preenchimento das informações solicitadas; 
 b) a justificativa de interesse no Projeto; 

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

 III – Entrevista. 
 Na entrevista serão avaliadas: 
 ● a identificação com a proposta 
 ● a motivação 
 ● a disponibilidade 

 4. Divulgação dos resultados: 
 O  resultado  da  1°  e  2°  fase  estará  disponível  dia  06/05/2022  nos  murais  deste  campus  e  o  resultado 
 final  no dia  12/05/2022  nos murais do campus. 

 5. Disposições gerais: 

 5.1 Os (As) estudantes (bolsista e voluntário) receberão certificados de participação no projeto. 

https://forms.gle/VZ6DVGU5bo39WXVN7


 Juazeiro, 02 de maio de 2022. 

 __________________________________________ 
 Elania da Luz Vasconcelos 

 Coordenadora do Projeto 
 Assistente de aluno/IFBA – Campus Juazeiro 

 ________________________________________ 
 Gilvanir Barbosa Martins 

 Coordenadora do Projeto 
 Assistente de aluno/IFBA – Campus Juazeiro 

 ________________________________________ 
 Selma Maria Rodrigues de Andrade Alves 

 Coordenadora do Projeto 
 Técnica em Assuntos educacionais/IFBA – Campus Juazeiro 


