MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DA BAHIA
ORIENTAÇÕES REFERENTES AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO IFBA – ENAP 2016
O Instituto Federal da Bahia, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento e Capacitação/
DEMP/ DGP, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), faz saber
que serão ofertados seis cursos de capacitação gratuitos, na modalidade presencial, os quais
ocorrerão na Reitoria do IFBA, conforme tabela abaixo:
CARGA
PERÍODO
HORÁRIA
Primeiro Semestre
05 de maio, das
8h às 17h30min,
Elaboração de Termos de Referência – ETR 14
e 06 maio, das
8h às 15h30min
7 e 8 de junho,
das 8h às
Gestão por Competências - Gcom
21
17h30min, e 9
de junho, das
8h às 13h
13 a 16 de
junho, das 8h às
Gestão Orçamentária e Financeira – GOF
35
17h30min, e 17
de junho, das
8h às 11h
Segundo Semestre
6 de julho, das
Fundamentos do Pregão Eletrônico 8h às 17h30min,
14
Pregão
e 7 julho, das 8h
às 15h30min
14 de julho, das
8h às 17h30min,
Elaboração de Termos de Referência - ETR
14
e 15 julho, das
8h às 15h30min
09 a 11 de
28
agosto, das 8h
Gestão e Fiscalização de Contratos
às 17h30min, e
Administrativos - Gescon
12 de agosto,
das 8h às 12h
23 e 24 de
agosto, das 8h
Fundamentos da Gestão da Logística
21
às 17h30min, e
Pública - Funlog
25 de agosto,
das 8h às 13h
CURSOS

DOCENTE

Alexandre Nunes

Lidiane Sommer

Elaine Gonçalves
Pires

Arthur Ribeiro Bastos
Neto

Alexandre Nunes

Daniel Lopes

Arthur Ribeiro Bastos
Neto

DAS VAGAS
De acordo com contrato assinado entre o IFBA e a ENAP, serão ofertadas 20 vagas para
servidores públicos federais, sendo 50% para servidores do IFBA e 50% para servidores de
outras instituições federais, podendo o total de vagas ser ampliado para o máximo de 30
vagas.
DAS INSCRIÇÕES
Para concorrer à vaga, o candidato deverá ter cadastro no site da ENAP e realizar a préinscrição
no
site
no
curso
que
escolher.
Primeiro,
deve
acessar
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/programa-enap-em-rede, clicar em “Oferta de Cursos” e,
após, escolher o estado da Bahia e o curso e clicar em “inscrever” para realizar a pré-inscrição
no curso. Os prazos para inscrição encontram-se no site da ENAP e são específicos para cada
curso.
Além disso, é imprescindível que os servidores do IFBA preencham o formulário anexo e
enviem ao e-mail coac@ifba.edu.br A COAC acusará recebimento dos formulários via e-mail.
O candidato que não realizar a pré-inscrição ou não enviar o formulário dentro do prazo de
pré-inscrição informado no site da ENAP não estará participando da seleção. Em relação ao
envio dos formulários via e-mail será considerado o horário máximo para envio as 19h do
último dia para pré-inscrição no site da ENAP.
Os candidatos que estão lotados fora de Salvador e precisarem de passagens/ diárias devem
verificar junto ao respectivo câmpus a possibilidade de custeio das mesmas.
DO PROCESSO SELETIVO
A seleção será realizada com base nos seguintes critérios:
- Setor de lotação e descrição das atividades e sua relação com o tema desenvolvido no curso –
o servidor cujas atividades mais tiverem afinidade com o tema do curso terá prioridade;
- Tempo de serviço – será dada prioridade aos servidores com maior tempo de serviço na
instituição;
- Participação em outros cursos de capacitação nos últimos doze meses – será dada prioridade
aos servidores que não participaram de outras ações de capacitação desenvolvidas pelo IFBA
nos últimos doze meses;
- Assiduidade em outras ações de capacitação – se o servidor já participou de outras ações de
capacitação, será dada prioridade àqueles que foram mais assíduos.
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A lista dos selecionados será divulgada na página do IFBA até 10 (dez) dias antes do início do
curso. Além disso, o candidato selecionado receberá um e-mail informando a confirmação da
vaga e a matrícula.
Ocorrendo algum impedimento à participação do(a) servidor(a) no curso para o qual foi
selecionado, deverá informar a desistência da vaga à COAC até 05 (cinco) dias úteis antes do
início do curso, por e-mail, permitindo assim que possa ser concedida a vaga a outro servidor
em fila de espera.

O servidor desistente, assim considerado aquele que deixa de informar o cancelamento de sua
inscrição ou abandona o curso após seu início, fica impedido de se inscrever novamente em
cursos ofertados pelo IFBA/ ENAP pelo período de doze meses, salvo hipótese de caso fortuito
ou força maior, devidamente indicados, em justificativa apresentada à COAC, por meio
eletrônico. A justificativa deverá ser formulada e encaminhada no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da data do fim do curso.
DAS MATRÍCULAS
Os candidatos selecionados serão matriculados pelo IFBA.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O servidor que se candidatar às vagas está também concordando com todas as orientações
que se encontram no presente documento.
Todas as publicações referentes a esse processo seletivo serão disponibilizadas no site do IFBA,
sendo seu acompanhamento de inteira responsabilidade do candidato.
A inexatidão das declarações e irregularidades de informações, no decorrer do processo ou
posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da sua
inscrição.
São de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a atualização
de seu e-mail e telefones durante o processo de seleção, não se responsabilizando a COAC por
eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato em decorrência de informações incorretas ou
insuficientes.
Os casos omissos, no que tange à realização da Seleção, serão resolvidos pela COAC.
A COAC reserva-se o direito de cancelar, anular ou adiar a seleção por motivo de força maior,
dando ampla divulgação de seus atos e de eventuais providências a serem tomadas pelos
candidatos que já tenham efetivado sua inscrição.
Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico coac@ifba.edu.br ou
pelo telefone 71 3221-0313.

Salvador, 31 de março de 2016.

Anexo I

FORMULÁRIO PARA SELEÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO:

CURSO PRETENDIDO:
NOME COMPLETO:
TELEFONE:
SIAPE:
CPF:
CÂMPUS:
LOTAÇÃO:
CARGO:
ATIVIDADES LABORAIS
DESENVOLVIDAS:

JUSTIFIQUE A RELEVÂNCIA
DO CURSO PRETENDIDO
PARA O DESEMPENHO
INDIVIDUAL E
ORGANIZACIONAL:

