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CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-SELEÇÃO 01/2015

CANDIDATURA AO ELAP - EMERGING LEADERS IN THE AMERICAS PROGRAM
Em função do Acordo de Cooperação Acadêmica firmado com o College of the Rockies
no Canada, o IFBA foi convidado a indicar alunos do Curso de Administração para o
Processo Seletivo do ELAP - Emerging Leaders in the Americas Program, que oferece
bolsas de estudo financiadas pelo Governo Canadense.
Neste sentido, a Assessoria de Relações Internacionais do IFBA informa que estão
abertas as inscrições para o Processo de Pré-seleção supracitado, conforme as
seguintes condições:

1. INFORMAÇÕES SOBRE O ELAP
O objetivo do ELAP é apoiar o desenvolvimento do capital humano e a próxima
geração de Líderes das Américas, enquanto fortalece os vínculos entre as instituições
pós-secundárias do Canadá e da América Latina e Caribe.
Período de estudos:
Quatro meses compreendidos entre Setembro de 2015 e Dezembro de 2016.
Bolsas para Estudantes de Graduação:
$ 7,500 CAD, para um período de 4 meses. A bolsa é administrada pela instituição de
ensino canadense.
Também serão oferecidas visitas de estudo para aproximar os estudantes do governo,
negócios e da sociedade civil, em áreas prioritárias.

As informações sobre o programa poderão ser acessadas na página:
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
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2. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
Para a participação no processo de seleção, o aluno deverá:
● ser maior de 18 anos;
● estar regularmente matriculado e cursando do 4º ao 7º semestre letivo do Curso de

Administração do IFBA;
● ter bom aproveitamento nas disciplinas cursadas no Curso de Administração do IFBA,

explicitado por um Coeficiente de Rendimento igual ou maior que 7 e um máximo de
três reprovações;
● não ter sido aprovado nas seleções anteriores para este programa.
3. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no período de 16 de março a 06 de abril de 2015, na
Assessoria de Relações Internacionais.
3.1 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
●
●
●
●

Formulário de Inscrição anexo, devidamente preenchido;
(01) foto 3x4 recente;
Cópia do Currículo Lattes atualizado;
Histórico oficial do IFBA assinado e carimbado, contendo todos os semestres cursados,
o Coeficiente de Rendimento (CRE) e o Coeficiente de Aproveitamento (CAP);
● Comprovante de Matrícula no IFBA.
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção será feita por comissão avaliadora composta por três professores do IFBA e
constará das três etapas, a seguir:
Primeira Etapa – Pré-Seleção
Na fase de pré-seleção, os candidatos serão avaliados segundo os critérios:
a) Análise da documentação apresentada: completa e apresentada impreterivelmente
até a data limite estabelecida para as inscrições. As inscrições que não apresentarem
esses elementos serão automaticamente desclassificadas;
b) Testes de Proficiência do IFBA – Notas dos Testes – a serem realizados nos dias 07
e 08 de abril.
c) Análise do Histórico - média geral, período de curso, reprovações em disciplinas,
etc.;
d) Análise do Currículo - Atividades de pesquisa e ensino, como iniciação científica,
monitoria, estágio docente e estágio extracurricular, participação em eventos
científicos, etc..
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Segunda Etapa (apenas para os pré-selecionados na fase anterior)
Entrevista: os candidatos serão entrevistados e arguidos individualmente pela
Comissão de Seleção sobre a motivação para participar do Programa e aspectos do
seu Currículo, incluindo especialmente atividades acadêmicas, relevância da
participação no intercambio proposto.
As entrevistam deverão ocorrer no dia 09 de abril.
Terceira Etapa
Aos estudantes de melhor desempenho nas duas primeiras etapas será solicitado que
enviem a seguinte documentação para o email do IFBA:
● RG e CPF digitalizados;
● Carta de intenção em Inglês esta deverá ser endereçada ao
Data Mês dia, Ano (Month X, 2015)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA
International Office
Nilton Vasconcelos Jr.
Deverá ser assinada e digitalizada em formato PDF.
● Privacy Notice Statement- este documento será enviado ao aluno, devendo ser
datado e assinado pelo mesmo.
Esses documentos serão enviados para o Canadá e será necessário aguardar até que
eles enviem o resultado informando se o aluno foi aprovado para receber a bolsa.
Nesta etapa, aconselha-se ao estudante que inicie o processo para obtenção do
passaporte. Mesmo não sendo garantida a aprovação, se esta ocorrer, será necessário
iniciar o processo para obter o visto imediatamente.
Observação: as despesas com passaporte e visto são de responsabilidade do aluno.
Para ser considerado apto a participar do intercâmbio, o aluno, após a seleção, deverá
assinar termo de compromisso de frequência em 100% das aulas e/ou atividades
desenvolvidas dentro da Instituição de Ensino e pleno cumprimento das normas da
entidade para a qual for selecionado.

Nilton Vasconcelos Jr.
Assessor para Assuntos Internacionais

Erica Ferreira Marques
Coordenadora do Curso de Administração
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CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO 01/2015

CANDIDATURA AO ELAP - EMERGING LEADERS IN THE AMERICAS PROGRAM

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

I – Informações Pessoais
Nome:_______________________________________________________________________
Filiação:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Endereço para correspondência (rua, av)___________________________________________
Nº_________Complemento______________________________________________________
Bairro_____________________________ Cidade________________________ UF_________
CEP_____________________________ Telefone____________________________________
Fax__________________________ E-mail_________________________________________
II – Indicação de contato no Brasil
Nome do contato:______________________________________________________________
Telefone:___________________________________Celular:___________________________
Endereço de e-mail:____________________________________________________________
IV – Informações Acadêmicas
Número de Matrícula____________________ Curso _____________________________ com
duração total de ______ períodos. Ano de Ingresso no IFBA __________ Período que está
cursando_____ Nº de créditos necessários para conclusão do curso ______.
V – Documentação Anexa
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Formulário de Inscrição devidamente preenchido
Histórico oficial do IFBA contendo todos os semestres cursados, o CRE e o CAP
Comprovante de Matrícula no IFBA
Currículo Lattes atualizado
Cópia do RG e CPF
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