
EDITAL Nº 04/2022

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA –
IFBA – CAMPUS DE JUAZEIRO

SELEÇÃO DE BOLSISTA-DISCENTE E DISCENTE-VOLUNTÁRIO
PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PERMANÊNCIA E

ÊXITO
 

A DIREÇÃO GERAL do Campus de Juazeiro torna público o presente processo seletivo de discentes
(bolsista e voluntário) para atuação no projeto de permanência e êxito “Contribuições da pesquisa e
da extensão para a permanência e o êxito dos estudantes do IFBA Campus Juazeiro: articulações
com o projeto TEIAS (Tecnologias, Economia e InterAÇÕES Solidárias), com o objetivo de preencher
até 03 (três) vagas para bolsista-discente e 01 (uma) vaga para discente-voluntário. 

1. OBJETIVO

1.1. Este  processo seletivo destina-se à seleção de estudantes  bolsistas  e voluntários/as  do ensino
técnico em Administração, nas duas modalidades ofertadas pelo IFBA campus Juazeiro, para atuarem
no projeto de permanência e êxito “Contribuições da pesquisa e da extensão para a permanência e o
êxito  dos estudantes  do IFBA Campus Juazeiro:  articulações  com o projeto  TEIAS (Tecnologias,
Economia e InterAÇÕES Solidárias).

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1.  As  inscrições  para  este  processo  seletivo  serão  realizadas  exclusivamente  via  internet,  de
27/05/2022 até às 18:00 horas de 28/05/2022, através do preenchimento completo das informações
solicitadas no seguinte endereço eletrônico: https://forms.gle/TMtDt6guEfv6t5YY7.

3. DAS VAGAS E REQUISITOS:

3.1. As vagas estão distribuídas assim:

● BOLSISTA-DISCENTE: a) estudante regularmente matriculado no IFBA, cursando o
2º  ano  do  Ensino  Médio  Técnico  em  Administração/Integrado;  b)  estudante
regularmente matriculado no IFBA, cursando a partir do 3º semestre do Ensino Técnico
em Administração/Subsequente. O estudante bolsista atuará na execução do projeto, sob



orientação  dos  coordenadores,  com dedicação  de  no  mínimo  10 horas  semanais,  e
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 nas
atividades do projeto, ou ainda em caso de trancamento de matrícula do estudante.

● DISCENTE-VOLUNTÁRIO: estudante regularmente matriculado no IFBA, cursando o
2º  ano  do  Ensino  Médio  Técnico  em  Administração/Integrado;  b)  estudante
regularmente matriculado no IFBA, cursando a partir do 3º semestre do Ensino Técnico
em Administração/Subsequente. O estudante voluntário selecionado atuará na execução
do projeto, sob a supervisão dos coordenadores. 

3.2. Dos requisitos básicos para admissão:

● Ter disponibilidade de horários para desenvolver as atividades do projeto;
●  Possuir coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 6,0 (seis);
● Não ser beneficiado por outra bolsa, à exceção de auxílios alimentação e/ou transporte,

concedidos pelo PAAE; 

4. DO PROCESSO SELETIVO:

A seleção será realizada em 02 etapas:

1ª fase: inscrição através do Link: https://forms.gle/TMtDt6guEfv6t5YY7
no período de 27/05/2022 até às 18:00 horas de 28/05/2022.
2ª fase: Entrevista virtual, prevista para ocorrer a partir das 16h00 no dia 31/05/2022.

4.1. 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 as quais a situação escolar através de consulta
ao comprovante de matrícula. 

III – Entrevista.
Na entrevista serão avaliadas:
● a identificação com a proposta;
● a necessidade do apoio financeiro para a continuidade dos estudos;
● as experiências anteriores com projetos acadêmicos;
● a motivação;
● a disponibilidade.

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:



O resultado da 1ª etapa estará disponível no dia 30/05/2022 nos murais do campus e nas redes sociais,
e o resultado final no dia 01/06/2022, também  nos mesmos espaços de divulgação do resultado da 1ª
etapa.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

5.1. A Direção Geral do campus e os coordenadores deste processo seletivo não se responsabilizam

pelo  não  recebimento  de  solicitação  de  inscrição  via  internet  por  motivos  de  ordem técnica,  ou

quaisquer  outros fatores que inviabilizem o envio de dados por parte do/a candidato/a.

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

      Juazeiro, 27 de maio de 2022.

Fernando  Santos da Paixão
Coordenador do Projeto 
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Coordenadora do Projeto  
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Técnica em Assuntos educacionais/IFBA – Campus Juazeiro


