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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL MEC-SESu 

EDITAL PET CONEXÃO DE SABERES No 01/2020 
  
O Tutor do Grupo Programa de Educação Tutorial (PET) CONEXÃO DE SABERES 
ARIPONÃ, com anuência do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do 
PET/IFBA, torna público que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 
bolsistas para o Grupo PET CONEXÃO DE SABERES do IFBA, campus Porto Seguro, 
nos termos da Lei Nº 11.180 de 23/9/2005, da Portaria MEC Nº 976 de 27/7/2010, da 
Portaria Nº 343 de 24/4/2013, obedecendo às orientações e critérios do Manual de 
Orientações Básicas- PET (MEC/SESu) e as condições estabelecidas neste edital.  
 
1. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL CONEXÃO DE SABERES  
O PET CONEXÃO DE SABERES é um Programa mantido pelo Ministério da Educação 
(MEC), sob a responsabilidade da Secretaria de Ensino Superior (SESU), e consiste em 
um grupo formado por até 12 (doze) alunos bolsistas e até 06 (seis) alunos voluntários, 
que contam com a orientação de um professor tutor, visando propiciar condições para 
realização de atividades extracurriculares que favoreçam a formação acadêmica de 
excelência. Um dos seus objetivos é estimular a troca de experiências e saberes entre 
discentes indígenas universitários e suas comunidades através de atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, propiciando, assim, um diálogo entre instituições de 
ensino e comunidades indígenas tradicionais.  
 
2 DO GRUPO PET CONEXÃO DE SABERES ARIPONÃ 
O Grupo PET – Conexão de Saberes do IFBA foi aprovado no edital Nº 09 de 2010 do 
MEC/SESu, Lote I: um novo grupo, por IFES, que envolva exclusivamente estudantes 
de graduação de comunidades indígenas. O PET Conexão de Saberes Ariponã iniciou 
efetivamente suas atividades, no IFBA Campus Porto Seguro, em agosto de 2013. Em 
atuação em conjunto entre tutor, professores indígenas e bolsistas, o grupo estabeleceu 
como um de seus objetivos produzir material didático com conteúdo adaptado às etnias e 
com metodologias diferenciadas para as salas de aula em escolas indígenas, das regiões 
sul e extremo sul da Bahia. Atualmente, o grupo desenvolve suas atividades no 
Laboratório da Licenciatura Intercultural Indígena (LINTER) do IFBA, Campus Porto 
Seguro. Hoje o grupo possui 7 (sete) bolsistas estudantes da LINTER, que representam 3 
(três) grupos étnicos da região: Pataxó, Pataxó Hãhãhãe e Tupinambá. 
 
3. DOS OBJETIVOS 
São objetivos do Programa de Educação Tutorial: 
3.1 Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, 
mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar;  
3.2 Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 
graduação;  
3.3 Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 
científica, tecnológica e acadêmica;  
3.4 Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior 
no país; e  
3.5 Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 
pela função social da educação superior. 
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4. DAS VAGAS  
4.1 As vagas objetivam o preenchimento do corpo discente do Grupo PET Conexão de 
Saberes, de acordo com as exigências do Programa de Educação Tutorial do MEC-SESu; 
4.2 Para este edital serão ofertadas: 06 (seis) vagas para bolsistas discentes 
indígenas da Licenciatura Intercultural Indígena, Licenciatura em Computação, 
Licenciatura em Química e Tecnologia em Agroindústria, para ingresso no Grupo PET 
Conexão de Saberes;  
4.3 As 06 (seis) vagas serão distribuídas, preferencialmente, da seguinte forma: 02 (duas) 
vagas para discentes indígenas da etnia Pataxó; 02 (duas) vagas para discentes 
indígenas da etnia Pataxó Hãhãhãe; e 02 (duas) vagas para discentes indígenas da etnia 
Tupinambá (Ver quadro de vagas Anexo I); 
4.4 Caso não ocorra o preenchimento da vaga em alguma etnia, fica a critério do tutor do 
grupo remanejar a vaga para outra etnia; 
4.5 Os demais candidatos classificados formarão um cadastro de reserva para possível 
aproveitamento e ingresso no grupo como bolsista durante a validade deste edital. Estes 
também poderão compor o grupo como voluntários com vagas para até 03 (três) 
discentes indígenas nessa condição. 
 
5. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA INGRESSO 
5.1 Para ingressar no PET CONEXÃO DE SABERES ARIPONÃ, o candidato deverá 
satisfazer aos seguintes requisitos:  
Para todos os bolsistas: 
a) Ser indígena e estar regularmente matriculado em curso de graduação no IFBA 
Campus Porto Seguro (Licenciatura Intercultural Indígena, Licenciatura em Computação, 
Licenciatura em Química ou Tecnologia em Agroindústria); 
b) Apresentar declaração de etnia e de vínculo com comunidade indígena com assinatura 
de mais 4 (quatro) lideranças indígenas, da comunidade em que reside o candidato, 
atestando o pertencimento ao povo e/ou comunidade indígena - anexar cópia ao 
formulário de inscrição;  
c) Ter expectativa de permanecer como bolsista do programa até a conclusão do seu 
curso de graduação;  
d) Dedicar 20 horas semanais às atividades do programa;  
e) Não ter outra bolsa (a não ser aquelas que permitam acúmulo); 
 5.2 Em qualquer momento do processo seletivo, ou após a realização do mesmo, caso 
seja detectado alguma inverdade no cumprimento dos pré-requisitos aqui estabelecidos, o 
candidato será automaticamente eliminado do processo e desligado do grupo (se for o 
caso).  
 
6. DAS INSCRIÇÕES  
6.1 Prazo de inscrição: de 13 de outubro até 19 de outubro de 2020 as 23:59. 
6.2 Não será cobrada taxa de inscrição.  
6.3 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de 
que atende a todos os requisitos exigidos.  
6.4 A inscrição do candidato implica no conhecimento e aceitação da Lei Nº 11.180 de 
23/9/2005, da Portaria MEC Nº 976 de 27/7/2010, Portaria MEC 343 24/04/2013, do 
Manual de Orientações Básicas- PET (MEC/SESu) e instruções contidas neste edital. 
6.5. Dúvidas sobre as inscrições deverão ser consultadas exclusivamente por email do 
grupo PET Conexão de Saberes: petconexao.ifba@gmail.com  
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7. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  
7.1 O processo seletivo será realizado em duas etapas. 
a) Etapa I: Formulário de inscrição (eliminatória). Preencher em sua totalidade, 
justificando neste documento seu interesse em atuar no programa. O formulário estará 
disponível no período de 13 de outubro até as 23:59 do dia 19 de outubro de 2020, no 
link: https://forms.gle/vp4gznzgtrweMwjW9. É necessário anexar declaração de etnia e 
de vínculo com comunidade indígena no formulário. O candidato que não preencher o 
formulário eletrônico na íntegra, bem como não se enquadrar nos requisitos básicos 
previstos no item 5 deste edital, não terá sua inscrição homologada. 
b) Etapa II (10 pontos): Entrevista por web conferência (Classificatória). A entrevista 
será agendada pela comissão de seleção através do número telefônico informado pelo 
candidato no formulário de inscrição. A realização da entrevista será online por 
telefone ou por aplicativo de celular e ocorrerá entre os dias 22 a 23 de outubro de 
2020. Na entrevista serão avaliadas as seguintes questões: a formação, o conhecimento, 
a aptidão do(a) candidato(a), a capacidade de trabalho em equipe, a aptidão para o 
desenvolvimento de projetos multidisciplinares e interdisciplinares, relação com o tema 
educação escolar indígena, e o interesse em fazer parte do grupo PET Conexão de 
Saberes. Ver barema avaliativo (Anexo II do Edital). 
7.2 Os (as) candidatos (as) serão entrevistados (as) individualmente por comissão de 
seleção composta por no mínimo três (03) membros, formada pelo Tutor do grupo PET 
Conexão de Saberes, por um discente bolsista do grupo e por um professor colaborador 
do grupo PET Conexão de Saberes do IFBA Campus Porto Seguro. 
7.3 A composição da Nota Final (NF) de cada candidato (a), será calculada pela média 
das notas dos membros avaliadores, conforme a fórmula abaixo: em que: A1 = nota 
obtida avaliador 1; A2 = nota obtida avaliador 2 e A3 = nota obtida avaliador 3.  NF = 
(A1+A2+A3/3). 
7.4 A classificação do candidato dar-se-á por etnia indígena e por ordem decrescente e, 
sendo que os primeiros classificados serão bolsistas, respeitando o número de vagas 
constante neste Edital. 
7.5 Os candidatos aprovados no processo seletivo, que excederem o número de vagas, 
farão parte do cadastro de reserva e poderão ser convocados, caso ocorra desistência ou 
abertura de novas vagas. 
7.6 Havendo empate, terá preferência, para efeito de classificação no processo seletivo, o 
candidato que sucessivamente e em ordem de prioridade: 
a) Maior idade; 
b) Obtiver a maior nota na etapa II. 
7.7 O(a) candidato(a) será automaticamente eliminado(a) do processo seletivo público se, 
durante a sua realização, faltar com o devido respeito para com qualquer membro da 
equipe de seleção, com as autoridades presentes e/ou com os demais candidatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/vp4gznzgtrweMwjW9
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8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
O processo de seleção seguirá o seguinte calendário: 
 

Evento Data Local 

Lançamento do edital 05/10/2020 Via internet, site IFBA e redes sociais 

Período de inscrição 
13/10/2020 a 
19/10/2020 

Formulário Eletrônico 

Homologação das inscrições 20/10/20 Via internet, site IFBA e redes sociais 

Interposição de recurso 21/10/20 E-mail: petconexao.ifba@gmail.com 

Entrevistas  22 a 23/10/2020 Telefone ou aplicativo de celular 

Divulgação do resultado 
preliminar 

26/10/2020 Via internet, site IFBA e redes sociais 

Solicitação de recurso 27/10/2020 E-mail: petconexao.ifba@gmail.com 

Divulgação do resultado Final 28/10/2020 Via internet, site IFBA e redes sociais 

Assinatura do Termo de 
Compromisso 

30/10/2020 E-mail: petconexao.ifba@gmail.com 

Início das atividades no grupo a partir de 02/11/2020 PET Conexão de Saberes 

 

 
9. DA APROVAÇÃO  
9.1 Será aprovado o(a) candidato(a) que apresentar maior NOTA FINAL (NF), 
classificando-se por ordem de pontuação.  
9.2 Os candidatos classificados, mas não selecionados, ficarão em cadastro de reserva e 
poderão ser convocados, de acordo com a disponibilidade de vagas surgidas dentro do 
prazo de validade deste edital.  
9.3 O(a) candidato(a) selecionado(a) receberá mensalmente uma bolsa de estudos no 
valor de R$400,00 (quatrocentos reais), fixada pelo MEC/SESu equivalente a uma bolsa 
de iniciação científica.  
9.4 O(a) candidato(a) selecionado(a) será admitido(a) e mantido(a) no grupo até a 
conclusão do seu curso de graduação, exceto quando deixar de cumprir as exigências 
previstas pela legislação, que rege as atividades do PET, constantes da Portaria MEC 
976/2010, Portaria MEC 343 24/04/2013, do Manual de Orientações Básicas e na Lei Nº 
11.180 de 23/9/2005. 
 
10. DOS RESULTADOS  
10.1 Resultado final será publicado e divulgado pelas Coordenações das Licenciaturas 
Intercultural Indígena, de Computação, de Química e de Agroindústria, também será 
disponibilizado na página do IFBA – Campus Porto Seguro (www.ifba.edu.br).  
10.2 Qualquer pedido de reconsideração acerca do processo de seleção deverá ser 
encaminhado para o e-mail: petconexao.ifba@gmail.com, constando a justificativa por 
escrito à Comissão de Seleção de bolsistas, até 24 horas após a divulgação do resultado. 
 
11. DA EFETIVAÇÃO DO(A) BOLSISTA  
11.1 Os bolsistas selecionados serão efetivados a partir de 01 de novembro de 2020.  
11.2 O início das atividades fica condicionado à homologação dos candidatos 
selecionados pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) e pelo MEC. 
11.3 A aprovação e classificação final garantem, para o(a) candidato(a), apenas a 
expectativa de direito à admissão. O grupo PET CONEXÃO DE SABERES ARIPONÃ 
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reserva-se o direito de proceder às admissões, em número que atenda aos interesses ou 
às suas necessidades, dentro do prazo de validade deste processo seletivo público.  
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
12.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital no prazo de 5 dias úteis 
anteriores à data de início do período de inscrição, mediante requerimento dirigido ao PET 
Conexão de Saberes IFBA Campus Porto Seguro através do e-mail: 
petconexao.ifba@gmail.com, o qual será respondido pela autoridade competente em até 
3 (três) dias úteis. 
12.2 A inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação das normas para o processo 
seletivo público, estabelecidas por este edital.  
12.3 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a publicação de todos 
os atos e comunicados referentes a este processo seletivo no site e rede sociais do IFBA.  
12.4 Aqueles classificados e pertencentes ao cadastro reserva, aptos de acordo com as 
preposições do item 7.2 deste Edital, estarão passíveis de efetivação no grupo, caso haja 
surgimento de novas vagas, durante o prazo de 12 meses, podendo ser prorrogável por 
igual período a critério do tutor do grupo PET Conexão de Saberes.  
12.5 Casos omissos a este edital serão julgados pela Comissão de seleção e Tutor do 
Grupo PET CONEXÃO DE SABERES, sendo as decisões soberanas, irrecorríveis e 
irrevogáveis. 
12.6 Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail: petconexao.ifba@gmail.com. 
12.7 Este edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Porto Seguro, 05 de outubro de 2020. 
 
 
 

 
Leonardo Thompson da Silva 

Tutor PET – Conexão de Saberes Campus Porto Seguro 
Tutor Homologado pelo MEC em 21/10/2019 
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EDITAL PET CONEXÃO DE SABERES No 01/2020 

 
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

 
 

CURSOS 
IFBA CAMPUS PORTO SEGURO 

ETNIA VAGAS POR ETNIA 

Bolsistas* Voluntários** 

Discentes indígenas dos cursos: 
 

Licenciatura Intercultural Indígena;  
 

Licenciatura em Informática; 
 

Licenciatura em Química; 
 

Tecnologia em Agroindústria. 

Pataxó 
 

02 01 

Pataxó 
Hãhãhãe 

 

02 01 

Tupinambá 

 

02 01 

* Caso não ocorra o preenchimento da vaga em alguma etnia, fica a critério do tutor do grupo remanejar a 
vaga para outra etnia; 
** Os demais candidatos classificados formarão um cadastro de reserva para possível aproveitamento e 
ingresso no grupo como bolsista durante a validade deste edital. Estes também poderão compor o grupo 
como voluntários com vagas para até 06 (seis) discentes indígenas nessa condição. 
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EDITAL PET CONEXÃO DE SABERES No 01/2020 

 
ANEXO II - BAREMA AVALIATIVO ENTREVISTA 

 
 

ITEM PONTUAÇÃO 

A) Disponibilidade de 20h semanais para atuar no programa  2,0 pontos 

B) A formação acadêmica, o conhecimento e aptidão do(a) candidato(a) 
com relação a pesquisa, ensino e extensão  

2,0 pontos 

C) Atividades, executadas junto à sua comunidade, consideradas 
pertinentes para sua candidatura à vaga de bolsista no PET Conexão 
de Saberes  

2,0 pontos 

D) Relação e atividades desenvolvidas com o tema Educação Escolar 
Indígena 

2,0 pontos 

E) Interesse, motivos e intenção em fazer parte do grupo PET Conexão 
de Saberes 

2,0 pontos 

Total 10,0 pontos 
 

 
 


