
 

 

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

CAMPUS DE JUAZEIRO 
 

 

EDITAL RETIFICADO 
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES EXTENSIONISTAS  

EDITAL PROEX/IFBA Nº 01/2017 – EXTENSÃO/IFBA 
 

 
O DEPARTAMENTO DE ENSINO do Campus de Juazeiro torna pública para o conhecimento dos              
interessados a abertura de inscrições para o processo seletivo de estudantes extensionistas para o              
Projeto de Extensão “NÚCLEO DE PRÁTICAS EM SEGURANÇA DO TRABALHO -           
NUPSET”, com a finalidade de preencher até 03 (três) vagas para BOLSISTA-DISCENTE e até 12               
vagas para DISCENTE-VOLUNTÁRIO. 
 
1. Das Vagas: 
O processo seletivo tem o objetivo de preencher vagas para ingresso a partir de agosto de 2017 em                  
atividades específicas do Projeto de Extensão “NÚCLEO DE PRÁTICAS EM SEGURANÇA DO            
TRABALHO - NUPSET”, sob a coordenação dos professores e técnicos que compõem a equipe              
organizadora do Projeto. 
 
As vagas estão distribuídas assim: 
 
 

 PERÍODO DE VIGÊNCIA QUANTIDADE DE 
VAGAS 

BOLSISTA-DISCENTE A setembro a dezembro 02 (duas) 

BOLSISTA-DISCENTE B outubro e novembro 01 (um) 

DISCENTE-VOLUNTÁRIO setembro a dezembro até 12 (doze) 

 
1.1 Caracterização do Projeto 
 
O projeto pretende dar continuidade às atividades do Núcleo de Práticas em Segurança do Trabalho               
(NUPSET), que fora criado e implantado a partir do Edital PROEX nº 01/2016. O Núcleo de Práticas                 
em Segurança do Trabalho (NUPSET) constitui-se em um espaço de aproximação do ambiente             
acadêmico das necessidades do mundo do trabalho, possibilitando que os estudantes articulem teoria e              
prática e desenvolvam competências e habilidades próprias do Técnico em Segurança do Trabalho,             
através da realização de consultorias gratuitas para pequenas e médias empresas, agricultura familiar e              



 
empreendimentos de agronegócios também de pequeno e médio porte. Ou seja, propõe-se a promover              
transferência de conhecimentos para a comunidade, tendo os estudantes como principais atores            
extensionistas, em favorecimento dos arranjos produtivos locais de pequeno porte, uma vez que é              
sabido que as práticas de segurança no trabalho tendem a ser desconhecidas e ou negligenciadas em                
contextos menores, onde predomina a informalidade. 
 
As consequências desse desconhecimento e ou negligenciamento são severas à saúde e segurança do              
trabalhador, expondo-o a riscos fatais a curto, médio e longo prazo. Trata-se, portanto, de uma               
proposta de extrema relevância para o contexto local e para o Campus de Juazeiro, uma vez que                 
representa um espaço de incomensurável riqueza para a formação dos estudantes e de proteção              
irrestrita à vida. 
 
 
1.2 Caracterização das vagas: 
 

● BOLSISTA-DISCENTE A e B: estudante regularmente matriculado no IFBA, cursando          
a partir do segundo ano/semestre do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, com o              
papel de executar o projeto, sob a supervisão do orientador, com dedicação de no              
mínimo 12 horas semanais. O bolsista receberá parcelas mensais de R$ 350,00            
(trezentos e cinquenta reais) durante o período de realização do Projeto, conforme            
manifestação contida na Proposta, observando-se o prazo máximo para a conclusão do/s            
Projeto/s.  

● DISCENTE-VOLUNTÁRIO: estudante regularmente matriculado no IFBA, cursando       
Curso Técnico em Segurança do Trabalho (Integrado ou Subsequente), com o papel de             
executar o projeto, sob a supervisão do orientador, com dedicação de no mínimo 08              
horas semanais.  

 
2. Das inscrições: 
 
2.1 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas de 31 de julho a 03 de agosto de 2017,                   
presencialmente e apenas pelo candidato interessado. 
2.2 Para a inscrição no processo, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponível do link:                 
https://goo.gl/forms/nZfKHA4RdbA9uqAi2 
2.3 Não serão aceitas inscrições presenciais nem requeridas fora do prazo estipulado. 
 
4. Dos requisitos básicos exigidos para admissão: 
Os(as) candidatos(as) interessados(as) em concorrer às vagas para bolsista do Projeto “NÚCLEO DE             
PRÁTICAS EM SEGURANÇA DO TRABALHO - NUPSET” deverão atender o requisito abaixo,            
conforme Edital nº 01/2015 Extensão/PROEX: 
 
a) Estar regularmente matriculado no IFBA, cursando a partir do segundo 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; 

https://goo.gl/forms/nZfKHA4RdbA9uqAi2


 
c) Executar o projeto aprovado, sob a supervisão do orientador (Coordenador do Projeto), com              
dedicação de até 12 horas semanais, devendo também, nas publicações e apresentações em eventos              
científicos, fazer referência a sua condição de bolsista IFBA; 
d) Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da bolsa; 
e) Não ser beneficiado por outra bolsa de qualquer natureza, estágio ou similar, durante a vigência da                 
bolsa, exceto bolsas FIES, PROUNI ou Auxílios: Transporte, Moradia, Aquisições e Viagens,            
Alimentação e Cópia e Impressão ofertados pelo Programa de Assistência e Apoio ao Estudante              
(PAAE) do IFBA; 
 
 
5. Do Processo de seleção: 
A seleção dos estudantes-extensionistas será realizada em duas etapas: 
 
5.1 Etapas do processo seletivo: 
 
1ª fase: inscrição através do preenchimento completo e correto da ficha de inscrição, que consta no                
seguinte endereço: https://goo.gl/forms/nZfKHA4RdbA9uqAi2 
 
ATENÇÃO: é necessário ter uma conta de e-mail para acessar o formulário de inscrição.  
UTILIZAR APENAS UMA CONTA DE E-MAIL PESSOAL. 
 
2ª fase: Entrevista. 
 
 
5.2 Critérios de seleção: 
 
I - Análise da ficha de inscrição, onde serão levadas em consideração: 

● o completo e correto preenchimento das informações solicitadas  
● e a justificativa de interesse do Projeto. 

 
II - Informações acadêmicas sobre o/a estudante, entre eles seu rendimento escolar através de consulta               
ao seu histórico. (Não eliminatório) 
 
II – Entrevista. 
Na entrevista serão avaliadas: 

● a identificação com a proposta 
● a motivação 
● a disponibilidade 
● a comunicação e expressão do(a) candidato(a) 

 
6. Divulgação dos resultados: 
O resultado final estará disponível para consulta pública no dia 11/08/2017 (quarta-feira) nos murais              
deste campus. Os (as) candidatos(as) selecionados(as) fora do número de vagas disponíveis comporão             

https://goo.gl/forms/nZfKHA4RdbA9uqAi2


 
o quadro de cadastro de reserva de vagas.  
 
7. Carga horária dos participantes selecionados: 
7.1 A carga horária dos estudantes-extensionistas selecionados(as) para ocupar as vagas será de 08              
(oito) até 12 (doze) horas semanais, distribuídas de acordo com as demandas do Projeto. 
 
8. Da bolsa de extensão: 
 
8.1 A bolsa, caracterizada como uma contrapartida pela participação do estudantes extensionista no             
Projeto, será concedida apenas aos estudantes selecionados para as vagas de BOLSISTA DISCENTE             
A e B.  
8.2 O(A) estudante selecionado(a) neste processo seletivo discente para o NUPSET, para as vagas de               
BOLSISTA DISCENTE A e B receberá bolsa de extensão no valor de R$ 350,00 (trezentos e                
cinquenta reais) durante o período de execução do Projeto (setembro a dezembro). 
8.3 Os recursos para pagamento das bolsas de extensão serão oriundos do Edital n.01/2017 – PROEX. 
8.4 O pagamento da bolsa será suspenso a qualquer tempo, caso se verifique o não cumprimento das                 
obrigações estabelecidas no edital PROEX nº 01/2017, bem como a constatação de fraude em              
quaisquer das etapas de seleção.  
8.5 As vagas para DISCENTE-VOLUNTÁRIO não recebem contrapartida através de bolsa, mas            
terão direito à certificação de participação no Projeto. 
 
 
 
9. Disposições gerais: 
9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Projeto de Extensão e Coordenação de               
Extensão do Campus. 
 
9.2 Ao final do projeto, os estudantes-extensionistas receberão certificados de participação em todas as              
atividades desenvolvidas. 
 
9.3 É indispensável a participação dos inscritos em todas as atividades programadas durante a              
execução das ações do “NÚCLEO DE PRÁTICAS EM SEGURANÇA DO TRABALHO -            
NUPSET”. 

● O estudante extensionista que não tiver frequência regular aos encontros do Projeto            
e/ou falhar no exercício das suas responsabilidades será automaticamente desligado do           
“NÚCLEO DE PRÁTICAS EM SEGURANÇA DO TRABALHO - NUPSET”. 

 
 
10. Cronograma: 
O processo seletivo discente ocorrerá conforme o seguinte cronograma: 
 

Divulgação do processo seletivo discente para estudantes 29 de julho de 2017 



 

Período de inscrições 01 a 03 de agosto de 2017 

Divulgação de inscrições homologadas e do cronograma de 
entrevistas 04 de agosto de 2017 

Realização das entrevistas 07 a 10 de agosto de 2015 

Resultado Final 11 de agosto de 2017 

Primeira Reunião Geral com os Aprovados 15  de agosto de 2017 

 
 

Juazeiro, 30 de julho de 2017. 
 

 
_______________________________ 

Adriana Pinheiro Santos 
Coordenadora do Projeto  

Chefe do Departamento de Ensino do Campus de Juazeiro 
 

 

 
 
 

 


