
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

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

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX 
 
 

EDITAL N° 14 /2019 PROCESSO SELETIVO                           

SIMPLIFICADO – CURSOS FIC 

 
 

O Pró-Reitor de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), 
no uso de suas atribuições legais, torna público o EDITAL Nº 14/2019- PROEX/IFBA, contendo as 
normas e os procedimentos referentes às inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que 
visa selecionar estudantes para ocupação das vagas nos cursos de Qualificação Profissional, na 
modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Montador e Reparador de Computadores 
e maquiador, que serão ofertados pelo IFBA em Lafaiete Coutinho. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O presente instrumento destina-se à seleção de estudantes para ocupação das 
vagas nos cursos de Qualificação Profissional, na modalidade de Formação 
Inicial e Continuada (FIC) em conformidade com a Lei n° 9.394 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), de 20 de dezembro de 1996; Lei nº 
11.741, de 16 de julho de 2008, Art. 39, inciso I, § 2°; Decreto nº 5.154, de 20 de 
julho de 2004 e Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

1.2. A Formação Inicial e Continuada - FIC consiste em cursos gratuitos de 
qualificação, formação e aperfeiçoamento profissional de curta duração.  

1.3 O Processo Seletivo Simplificado será conduzido por uma comissão de seleção 
designada pela PROEX/IFBA. 

1.4 A seleção dos candidatos ocorrerá em duas etapas: 1ª Etapa – Inscrição e 2ª 
Etapa – Análise das médias de componentes curriculares.  

1.5 Toda comunicação referente a este Processo Seletivo, independentemente de 
caráter coletivo ou individual, será realizada, prioritariamente, via internet, por 
meio do endereço eletrônico https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/processos-
seletivos/cursos-fic/2019, desobrigando o IFBA de fazê-lo por outros meios de 
comunicação. 

1.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações relativas 
a este Processo Seletivo Simplificado por meio do endereço eletrônico: 
https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/processos-seletivos/cursos-fic/2019.  

1.6 Os candidatos devem residir, preferencialmente, na cidade onde o curso será 
oferecido. 

   

 

 



 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. As inscrições para participação nos cursos especificados no item 3.1 serão 
gratuitas e realizadas, das 08h00min do dia 29/10/2019 às 17h00min do dia 
01/11/2019, na Secretaria Municipal de Educação, Rua Felito Souza, s/n°. 

  
2.2  A inscrição para o processo seletivo simplificado poderá ser realizada  por 

estudantes da Rede Pública e da Rede Privada, todavia, as vagas são 
destinadas, preferencialmente, a estudantes da Rede Pública de Ensino. 

   
2.3 Caso as vagas ofertadas não sejam preenchidas por estudantes da Rede 

Pública, serão ocupadas por estudantes da Rede Privada que se inscreveram.  
 
2.4 Do total de vagas ofertadas neste Processo Seletivo Simplificado, 30% poderão 

ser reservadas para estudantes que fazem parte do programa Bolsa Família, 
bem como dos programas remanescentes a ele agregados. 

 
2.5  O estudante só poderá se inscrever em apenas um curso. 
 
2.6   Para a realização da inscrição será necessário anexar os seguintes 

documentos: 
 
I.  Ficha de inscrição disponibilizada no ANEXO I deste 

edital,devidamente preenchida e assinada; 
II.  Original e Cópia de um documento oficial de identificação com 

foto; 
III.  Original e Cópia do Histórico Escolar do Ensino Fundamental II 

ou documentos equivalentes, onde constem as notas de Língua 
Portuguesa e Matemática. 

 

2.7  São aceitos como documentos oficiais de identificação: carteiras expedidas pela 
Secretaria de Segurança Pública, pelos Comandos Militares, pelo Corpo de 
Bombeiros e pela Polícia Militar; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores 
do exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); passaportes, carteiras 
funcionais do Ministério Público e da Magistratura, Registro Nacional de 
Estrangeiros - RNE, com foto, Carteira Nacional de Habilitação (modelo com 
foto) e Carteira de Trabalho, com foto. 

 
2.8 O IFBA não se responsabiliza por danos e problemas decorrentes de eventual 

instabilidade do sistema ou de conexão com a internet no momento da inscrição. 
2.9.  Após o período de inscrição, a lista de candidatos aptos a participarem deste 

Processo Seletivo Simplificado tornar-se-á pública a partir da sua divulgação no 
endereço eletrônico: https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/processos-
seletivos/cursos-fic/2019 . 

2.10 A inscrição no presente Processo Seletivo Simplificado implicará no 
conhecimento das instruções contidas neste Edital e nos demais avisos, 
comunicados, erratas e editais complementares que vierem a ser publicados, a 
respeito dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.  

 
 
 
 
 
 



3.  DAS VAGAS E PRÉ-REQUISITOS 
 
 

3.1 Os cursos FIC oferecidos neste Edital são de Montador e Reparador de 
Computadores e Maquiador e possuem oferta de vagas e pré-requisito 
conforme a tabela abaixo: 

 
                

 
CURSO VAGAS PRÉ-REQUISITOS 

 
 

Montador e Reparador de 
Computadores 

 
 

40 

estudantes que estejam 
cursando o Ensino Médio, ou o 
último ano do Ensino 
Fundamental II (9º ano) e que 
tenham a idade mínima de 16 
anos. 

 
Maquiador 

 
30 

Estudantes que estejam 
cusando o Ensino Fundamental 
I completo (1º ao 5º ano) e que 
tenha no mínimo 16 anos. 

 
 
 
 
 
4.  DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

4.1 Caso o número de inscritos seja maior que a quantidade de vagas ofertadas, a 
seleção dos candidatos ocorrerá com a análise das médias de componentes 
curriculares. 

4.2 A 1ª Etapa - Inscrição consiste no envio das informações pelo candidato, 
conforme item 2 deste Edital. 

4.3 A Comissão de Seleção divulgará a lista de inscrito conforme cronograma (8.0). 
4.4 A 2ª Etapa - Análise das médias de componentes curriculares consiste na 

seleção dos candidatos aos cursos ofertados será realizada por intermédio da 
análise das médias dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e 
Matemática, referentes ao 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental, 
respectivamente, conforme fórmula abaixo: 

 
 

 
4.5 As vagas serão preenchidas por ordem decrescente das referidas médias. 
4.6 A 2ª Etapa - Análise das médias de componentes curriculares será realizada 

pela Comissão de Seleção designada pela Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX/IFBA). 

4.7  A lista preliminar de aprovados na 2ª Etapa – Análise documental conterá a 
relação de candidatos em ordem decrescente de pontuação. 

 
 
 
 



5.  DA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS 
 

5.1 A divulgação dos candidatos selecionados está prevista para o dia 04 de 
novembro de 2019 pela internet: https://portal.ifba.edu.br/menu-de-
apoio/processos-seletivos/cursos-fic/2019. 

5.2  Após a divulgação dos candidatos selecionados, caso o candidato se sinta 
prejudicado, poderá apresentar recurso nos dias 05 e 06 de novembro de 2019, 
no endereço de e-mail: educalafaiete@hotmail.com . 

5.3  A divulgação do resultado final dos candidatos selecionados está prevista para o 
dia 07 de novembro de 2019, pela internet: https://portal.ifba.edu.br/menu-de-
apoio/processos-seletivos/cursos-fic/2019. 

 
 
6.  DAS LISTAS DE ESPERA 
 

6.1  Se o número de candidatos inscritos for superior ao número de vagas 
será composta uma lista de espera, considerando as possíveis 
desistências. 

 
7.  DA  MATRÍCULA 
 

7.1  A matrícula está prevista para os dias 08 e 11 de novembro de 2019, na 
Secretaria Municipal de Educação das 08h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00. 

7.2.  No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

I. Carteira de Identidade original; 
II. Original e cópia do comprovante de residência 

 
7.3  A lista dos inscritos, não contemplados dentro das vagas, poderá ser utilizada 

futuramente para convocação de candidatos, no caso de nova oferta do mesmo 
curso. 

7.4 As datas e horários das matrículas da 1ª chamada e de chamadas posteriores, 
se houverem, serão divulgadas no site https://portal.ifba.edu.br/menu-de-
apoio/processos-seletivos/cursos-fic/2019. 

7.5 Havendo a procura pelo curso, disponibilidade de vagas e nenhum candidato 
classificado em lista de espera, poderão ser efetivadas novas matrículas, até o 
primeiro dia de aula, desde que o candidato atenda aos pré-requisitos 
constantes neste Edital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  DO CRONOGRAMA 
 

8.1 As datas poderão ser alteradas, em função de necessidades do IFBA. 
8.2 Os candidatos deverão acompanhar possíveis alterações do cronograma 

no site https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/processos-
seletivos/cursos-fic/2019 

 
ATIVIDADES DATAS 

Período de inscrições 29/10/2019 à 01/11/2019 

Resultado Preliminar da seleção 04/11/2019 

Interposição de Recursos 05/11/2019 e 06/11/2019 

Resultado final da seleção 07/11/2019 

Matrícula 08/11/2019 e 11/11/2019 

Início das aulas 13/11/2019 



 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 Todas as despesas decorrentes da participação em quaisquer etapas deste Processo 

Seletivo Simplificado serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 
9.2 Todas as publicações desta seleção serão feitas, exclusivamente, no endereço 

eletrônico: https://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/processos-seletivos/cursos-
fic/2019.  

9.3 A prestação de informação falsa pelo candidato, apurada posteriormente à matrícula, 
em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o 
cancelamento de sua matrícula no IFBA, sem prejuízo das sanções penais, 
eventualmente cabíveis. 

9.4 O candidato que mudar de endereço, ou trocar seu número de telefone ou e-mail,  após 
a inscrição, deverá, obrigatoriamente, informar os novos dados Secretaria Municipal de 
educação, na cidade de Lafaiete Coutinho, sob pena de perda do direito de reclamação 
(preclusão de direito). 

9.5 Se, a qualquer tempo, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou 
grafológico, ou por investigação policial, ter o candidato omitido informações e/ou as 
tomadas inverídicas, fraudado e/ou falsificado documentos, o mesmo será eliminado do 
processo de ingresso. 

9.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações e as 
divulgações sobre este processo no site https://portal.ifba.edu.br/menu-de-
apoio/processos-seletivos/cursos-fic/2019 

9.7 A Comissão do Processo Seletivo divulgará, sempre que necessário, adendos, normas 
complementares e avisos oficiais relativos ao presente edital. 

9.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão responsável pelo processo seletivo. 
9.9 A qualquer tempo, o presente Processo Seletivo Simplificado poderá ser revogado ou 

anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral do IFBA, seja por motivo de 
interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 

 
 

Salvador, 29 de novembro de 2019. 
 
 
 

Marco Antônio Tavares Góes 

Pró-Reitor de Extensão 
SIAPE 2175263 

 

 



 

 
ANEXO I 

 
 
 

 


