
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
 CAMPUS PORTO SEGURO 

 EDITAL PROJETO ESTAÇÃO QUÂNTICA IFBA/PS Nº 01/2022 

 SELEÇÃO  SIMPLIFICADA  DE  BOLSISTAS  DOS  CURSOS  TÉCNICOS 
 INTEGRADOS  AO  ENSINO  MÉDIO  PARA  O  PROJETO  ESTAÇÃO  QUÂNTICA  , 
 PROJETO  CONTEMPLADO  PELO  EDITAL  Nº  03  PROEN/2021  -  EDITAL  DE 
 INCENTIVO  ÀS  PRÁTICAS  DE  PERMANÊNCIA  E  ÊXITO  -  PUBLICADO  EM 
 12/01/2022 

 O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia  (IFBA),  por  meio  da 
 Pró-Reitoria  de  Ensino  e  da  Coordenação  do  Projeto  Estação  Quântica  selecionado 
 no  EDITAL  DE  INCENTIVO  ÀS  PRÁTICAS  DE  PERMANÊNCIA  E  ÊXITO  - 
 PUBLICADO  EM  12/01/2022  ,  torna  pública  a  seleção  simplificada  de  discentes 
 dos  Cursos  Técnicos  Integrado  ao  ensino  médio,  do  campus  de  Porto  Seguro 
 para o Projeto Estação Quântica  , de acordo com o discriminado abaixo: 

 Curso  Campus  Número de Vagas 

 Bolsista ou Voluntário 

 Técnico Integrado  Porto Seguro  3 (Bolsistas) + cadastro reserva 

 1.  DO OBJETIVO 

 O  presente  instrumento  tem  como  objetivo  selecionar  estudantes  para 
 atuarem  como  bolsistas  executores  do  Projeto  Estação  Quântica  com  a 
 finalidade  de  popularizar  e  difundir  o  conhecimento  científico  dando  voz 
 própria  aos  estudantes,  fazendo  da  atividade  proposta  uma  ferramenta  de 
 permanência  e  aprendizagem  dentro  de  um  processo  de  inclusão  social  e 
 difusão cultural. 



 2.  DO PROJETO 

 A  Estação  Quântica  dar-se-á  como  uma  série  de  podcasts  promovida 
 por  estudantes  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da 
 Bahia  –  campus  Porto  Seguro,  sob  a  coordenação  e  orientação  da  equipe 
 executora  de  docentes  e  discentes  bolsistas.  Ocorrerá  enquanto  ação  de 
 prática  integradora  que  visa  difundir  o  conhecimento  científico  e  acadêmico 
 através de uma ação interdisciplinar articulada e lúdica. 

 3.  DAS FUNÇÕES 

 3.1.  Auxiliar  os  Coordenadores  durante  todas  as  etapas  de  vivências  do 
 projeto. 

 3.2.  Participar das reuniões de pauta da equipe executora. 
 3.3.  Roteirizar, produzir, editar e publicar os  podcasts. 
 3.4.  Auxiliar na promoção de eventos ao vivo relacionados ao  podcast  . 
 3.5.  Documentar as atividades por meio de vídeos, fotografias e relatórios. 

 4.  DAS INSCRIÇÕES 

 4.1.  As  inscrições  serão  feitas  exclusivamente  por  meio  de  formulário  de 
 inscrição eletrônico específico. 

 4.2.  As  inscrições  estarão  abertas  no  período  de  23  a  27  de  maio  de  2022  , 
 podendo ser prorrogado a critério da Coordenação do Projeto. 

 4.3.  Para formalizar a inscrição, o candidato deverá: 
 4.3.1.  Acessar  o  formulário  de  inscrição  eletrônico: 

 https://forms.gle/hKEX6ABQTswU5p6M9 
 4.3.2.  Preencher  o  formulário  de  inscrição  eletrônico,  anexar  os 

 documentos  e  enviá-los  via  internet,  conforme  instruções  no 
 referido formulário. 

 4.4.  O  IFBA  não  se  responsabiliza  por  inscrição  não  recebida  por  motivo  de 
 ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  de  comunicação, 
 congestionamento  das  linhas  de  comunicação,  bem  como  outros 
 fatores  de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 4.5.  Havendo  mais  de  uma  inscrição  efetuada  pelo  mesmo  candidato  será 
 considerada apenas a mais recente. 

 4.6.  As  informações  prestadas  na  ficha  de  inscrição  são  de  inteira 
 responsabilidade  do  candidato,  sendo  excluído  do  processo,  a 
 qualquer  tempo, aquele que prestar informações inverídicas. 

 4.7.  Não  será  válida  a  inscrição  que  tenha  sido  realizada  em  desacordo 

https://forms.gle/hKEX6ABQTswU5p6M9


 com as  condições previstas neste Edital. 

 5.  DA SELEÇÃO 

 5.1.  O  processo  seletivo  será  realizado  em  duas  etapas,  subdivididas  em 
 Carta  de  intenção  com  limite  máximo  de  2  páginas  com  fonte  Arial  12 
 espaçamento  1,5  (Identificação  com  o  Projeto);  Entrevista 
 (alinhamento  com  os  objetivos  do  projeto),  de  caráter  classificatório  e 
 eliminatório. 

 5.2.  A  Avaliação  será  feita  pela  comissão  de  seleção,  formada  pela 
 coordenação do projeto. 

 5.3.  Para  a  Avaliação  da  carta  e  da  entrevista  serão  atribuídas  notas  de  0,0 
 (zero)  a  10,0  (dez)  ,  em  ambas  as  etapas  sendo  considerado  até  o 
 valor da primeira casa decimal, para efeito de divulgação. 

 5.4.  A  nota  da  Avaliação  da  carta  será  definida  pela  soma  simples  dos 
 pontos  obtidos  em  cada  item  e  critérios  do  Barema  conforme  item  5.11 
 deste  edital. 

 5.5.  Na  Avaliação  da  primeira  etapa  (carta),  apenas  serão  avaliadas  as 
 informações  prestadas no formulário de inscrição eletrônico. 

 5.6.  Serão  classificados  para  a  segunda  etapa  os  estudantes  que  tiverem 
 nota igual ou superior a 6,0 na carta de intenção. 

 5.7.  A  nota  da  Avaliação  da  etapa  de  entrevista  será  definida  pela  soma 
 simples  dos  pontos  obtidos  em  cada  item  e  critérios  do  Barema 
 conforme item 5.11  deste  edital. 

 5.8.  A  classificação  do  candidato  dar-se-á  por  ordem  decrescente  da  nota 
 da  média  aritmética  das  duas  etapas  (carta  e  entrevista),  sendo  que 
 os  primeiros  classificados  serão  bolsistas,  respeitando  o  número  de 
 vagas constantes neste Edital. 

 5.9.  Os  candidatos  aprovados  no  processo  seletivo  que  excederem  o 
 número  de  vagas  deste  Edital,  farão  parte  do  cadastro  reserva  e 
 poderão  ser  convocados  em  caso  de  desistência  ou  desligamento  de 
 bolsistas. 

 5.10.  Havendo  empate,  terá  preferência,  para  efeito  de  classificação  no 
 processo  seletivo,  o  candidato  que  sucessivamente  e  em  ordem  de 
 prioridade: 

 a) Menor tempo de instituição; 
 b) Maior idade; 

 5.11.  Barema: 

 ITEM  CRITÉRIOS  PONTUAÇÃO 



 ETAPA I 

 (Carta 
 de 

 Inten 
 ção) 

 a) 
 Identificaç 
 ão com o 
 projeto – 
 expresso 
 em Carta 

 de 
 Intenção 

 Argumentos 
 motivacionais em se 
 candidatar a vaga. 

 Até 3,5 pontos. 

 Adequação ao 
 objetivo do projeto.  Até 3,5 pontos. 

 Coesão e clareza 
 Até 1,5 pontos. 

 Vocabulário/ 
 Gramática  Até 1,5 pontos. 

 Etapa II 

 (Entrevista) 

 b) Entrevista  Capacidade 
 Planejamento 

 Até 2,5 pontos. 

 Capacidade de 
 Socialização 

 Até 2,5 pontos. 

 Expressão Oral 
 Até 2,5  pontos. 

 Improvisação 
 Até 2,5  pontos. 

 6.  DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 6.1.  O  julgamento  da  comissão  de  seleção  é  definitivo,  salvo  em  caso  de 
 inobservância  das  regras  estabelecidas  neste  Edital  e  na  legislação 
 vigente. Nesta hipótese caberá recurso. 

 6.2.  Os  candidatos  poderão  interpor  recurso  num  prazo  máximo  de  24 
 (vinte  e  quatro)  horas  contadas  a  partir  da  divulgação  do  Resultado 
 Preliminar. 

 6.3.  O  Recurso  deverá  ser  entregue  no  prazo  estabelecido  no  cronograma, 
 em  formulário específico:  https://forms.gle/PNSdzkhSKjy7w1aw6 

 6.4.  Serão  desconsiderados  os  recursos  remetidos  por  outros  meios  que 

https://forms.gle/PNSdzkhSKjy7w1aw6


 não  estejam em conformidade com o item 6.3. 
 6.5.  A  decisão  dos  recursos  será  dada  a  conhecer,  coletivamente,  por  meio 

 de publicação no site do IFBA Campus Porto Seguro. 
 6.6.  Na  hipótese  de  deferimento  do  recurso  interposto,  o  IFBA  procederá  à 

 retificação necessária e à posterior publicação do Resultado Final. 

 7.  DO CRONOGRAMA 

 Datas  Etapas 

 20 de Maio de 2022  Lançamento de edital 

 23 a 27 de Maio de 2022  Inscrições dos candidatos 

 28 de Maio de 2022  Seleção da Etapa I (Carta de Intenção) 

 31 de Maio de 2022  Publicação do Resultado da preliminar Etapa I 

 01 de junho de 2022  Interposição de Recurso 

 02 de junho de 2022  Seleção da Etapa II (Entrevistas) 

 03 de Junho de 2022  Resultado Final 

 06 de Junho  Início das Atividades 

 8.  DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO 



 8.1.  Após  análise  dos  recursos  será  publicado  o  Resultado  Final  do 
 processo  seletivo. 

 8.2.  Serão  convocados  os  candidatos  aprovados,  seguindo  rigorosamente 
 a  ordem de classificação, até o preenchimento das vagas. 

 8.3.  O  candidato  habilitado  será  convocado,  por  meio  de  e-mail  e/ou  de 
 publicação no site do  IFBA Campus Porto Seguro. 

 8.4.  Os  documentos  que  deverão  ser  apresentados  pelos  candidatos 
 convocados  são os seguintes: 

 8.4.1.  Comprovante  de  dados  bancários  (somente  aceitas 
 contas-correntes  individuais),  caso  não  anexado  e  enviado  no 
 ato da inscrição; 

 8.3  Caso  o  candidato  habilitado  e  convocado  não  apresente  os  documentos 
 no  prazo  de  72  horas,  perderá  a  vaga  e  será  convocado  o  próximo 
 candidato habilitado, por ordem de classificação. 

 8.5.  O  envio  da  cópia  dos  documentos  será  através  do  endereço 
 eletrônico, a ser divulgado no ato da convocação. 

 9.  DAS BOLSAS 

 9.1.  O  valor  individual  da  bolsa  será  de  R$200,00  (duzentos  reais)  para  os 
 candidatos  selecionados,  considerando  uma  carga  horária  semanal  de 
 12h. 

 9.2.  O  projeto  terá  vigência  de  8  (oito)  meses  para  os/as  estudantes 
 contemplados/as. 

 9.3.  O  pagamento  das  bolsas  será  realizado  por  meio  de  PIX  em  conta 
 bancária. 

 9.4.  A conta deve ser de titularidade exclusiva do/a estudante. 
 9.5.  O  pagamento  das  bolsas  será  de  responsabilidade  do  coordenador  do 

 projeto. 

 10.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 10.1.  As  informações  prestadas  são  de  inteira  responsabilidade  dos 
 candidatos  podendo  ser  verificadas  a  qualquer  momento,  sob  pena  de 
 desclassificação ou desligamento do projeto. 

 10.2.  A  inexatidão  ou  a  falsidade  documental,  ainda  que  verificadas 
 posteriormente  à  realização  do  processo  seletivo,  implicará  a 
 eliminação  sumária  do  candidato,  sendo  declarada  nula,  de  pleno 
 direito, a inscrição  e todos os atos dela decorrentes. 

 10.3.  O  acompanhamento  das  publicações  de  editais,  avisos  e  comunicados 
 relacionados  ao  processo  seletivo  é  de  responsabilidade  exclusiva  do 
 candidato. 

 10.4.  Casos  omissos  e/ou  específicos  serão  analisados  pela  coordenação 



 do Projeto. 

 Porto Seguro, 20 de Maio de 2022 

 Danilo Oliveira Pedreira (SIAPE 1043769) 
 Coordenador 

 Verônica de Souza Santos (SIAPE 1766791) 
 Vice-Coordenadora 

 Josualdo Junior Dias da Silva (SIAPE 1321418) 
 Orientador 

 Helder Kenji Tanaka (SIAPE 1968418) 
 Orientador 


