
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Avenida Araújo Pinho, 39 Canela - CEP: 40.110-150 – Salvador/BA 

CNPJ: 10.764.307/0001-Tel.: (71) 2102-0461 / 0462 
 

EDITAL N° 02/2019 – PRODIN/IFBA 

ANEXO II 

QUADRO DE VAGAS 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CURSO ATIVIDADES SUPERVISIONADAS VAGAS CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 

OBRIGATÓRIOS DESEJÁVEIS 

 Administração; 
 Bacharelado 

Interdisciplinar 
de Humanidades. 

 Acompanhamento e arquivamento dos e-
mails e documentos físicos; 

 Organização, controle e arquivamento da 
documentação; 

 Elaboração de documentos inerentes às 
atividades do Departamento, tais como 
memorandos, ofícios, relatórios, planilhas; 

 Realização de estudos técnicos para 
desenvolvimento dos projetos do 
Departamento de Desenvolvimento 
Institucional; 

 Atuação e acompanhamento das 
atividades e demandas ao DDI; 

 Preparação de malotes para os campi; 
 Realização de pesquisas institucionais. 

1 + 
cadastro 
reserva 

 

20 horas 
semanais 

 Cursando a partir do 3º 
semestre ou ter concluído, até 
data de divulgação dos 
resultados, no mínimo 40% da 
carga horária ou dos créditos 
necessários para conclusão do 
curso; 

 Office intermediário (Word, 
Excel, Access, Power Point, 
Outlook); 

 Conhecimento básico sobre o 
Instituto, sua missão e suas 
atividades. 

 Idade mínima de 20 anos; 
 Curso técnico na área; 
 Perfil analítico e proativo; 
 Pontualidade e assiduidade; 
 Experiências em estágios 

anteriores. 
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QUADRO DE VAGAS 

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

CURSO ATIVIDADES SUPERVISIONADAS VAGAS CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 

OBRIGATÓRIOS DESEJÁVEIS 

 Administração; 
 Relações 

Internacionais; 
 Bacharelado 

Interdisciplinar 
de Humanidades. 

 Gestão e criação de conteúdo para mídia 
social; 

 Acompanhamento e arquivamento de e-
mails e documentos físicos; 

 Realização de pesquisas institucionais; 
 Atendimento ao público interno; 
 Prospecção de oportunidades de 

experiências internacionais para a 
comunidade interna; 

1 + 
cadastro 
reserva 

 

20 horas 
semanais 

 Não ser formando; 
 Domínio intermediário do 

pacote Office (Word, Excel, 
Power Point); 

 Domínio da norma culta da 
Língua Portuguesa; 

 Conhecimento básico sobre o 
Instituto, sua missão e 
atividades. 

 Noções de gestão de páginas 
institucionais em mídia social. 

 Conhecimento avançado de 
inglês (outros idiomas 
estrangeiros serão um 
diferencial). 

 Idade mínima de 18 anos; 
 Perfil analítico e proativo; 
 Pontualidade e assiduidade; 
 Experiências em estágios 

anteriores. 
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SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS 

CURSO ATIVIDADES SUPERVISIONADAS VAGAS CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 

OBRIGATÓRIOS DESEJÁVEIS 

 Biblioteconomia 

 Apoiar nos serviços de processamento 
técnico; 

 Organização, controle e arquivamento de 
documentos; 

 Apoiar a elaboração de documentos 
inerentes ao setor, tais como 
memorandos, ofícios, relatórios e 
planilhas; 

 Inserir dados na base Pergamum; 
 Orientar usuários quanto ao acesso as 

bases de pesquisas; 
 Atendimento e Orientação ao público 

externo e interno; 
 Realização de Estudos técnicos para o 

desenvolvimento de projetos; 
 Elaboração de pesquisas. 

 

1 +  

cadastro 

reserva 

 

30 horas 

semanais 

 Cursando a partir do 3º 
semestre; 

 Não ser formado; 
 Office intermediário (Word, 

Excel, Power Point); 
 Domínio da norma culta da 

Língua Portuguesa; 
 Conhecimento básico sobre o 

Instituto, sua missão e 
atividades. 

 Noções de gestão de páginas 
institucionais em mídia social. 

 Conhecimentos básicos em 
catalogação; 

 Idade mínima de 18 anos; 
 Perfil analítico e proativo; 
 Pontualidade e 

assiduidade; 
 Experiências em estágios 

anteriores. 
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DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 

CURSO ATIVIDADES SUPERVISIONADAS VAGAS CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 

OBRIGATÓRIOS DESEJÁVEIS 

 
Engenharia 

Elétrica 

 
 Apoiar a elaboração, execução e administração 

de programas e projetos de reforma e construção, 
operação e manutenção das instalações elétricas; 

 Acompanhar a realização de serviços em 
instalações elétricas de baixa e média tensão e 
em seus sistemas de proteção; 

 Auxiliar na elaboração de projetos de instalações 
elétricas de baixa e média tensão, sistemas de 
proteção e seus correlatos, nos diversos níveis de 
estudo: preliminar, anteprojeto, básico, executivo 
e as built; 

 Auxiliar na elaboração de orçamentos para obras 
de construção e reforma de instalações elétricas, 
sistemas de proteção e seus correlatos; 

 Auxiliar na realização de estudos técnicos e na 
elaboração de projetos de melhoria para as 
instalações e de racionalização do uso de energia 
elétrica; 

 Auxiliar a equipe de Engenharia no planejamento 
e gerenciamento dos serviços, bem como nas 
tomadas de decisões relativas a sua área de 
atuação; 

 Outras atividades relativas à Engenharia Elétrica. 

 
1 + 

cadastro 
reserva 

 
 

20 horas 
semanais 

 Cursando a partir do 5º 
semestre ou ter concluído, até 
data de divulgação dos 
resultados, no mínimo 40% da 
carga horária ou dos créditos 
necessários para conclusão do 
curso; 

 Microsoft Excel ou LibreOffice 
Calc intermediário (fórmulas, 
gráficos, filtros e formatação de 
células); 

 Autocad 2D básico (sistemas de 
coordenadas, linhas, formas 
geométricas, textos, blocos, 
escalas e camadas de 
desenho). 

 Idade mínima de 20 anos; 
 Curso técnico na área; 
 Perfil analítico, proativo e 

responsável; 
 Conhecimento em projeto e 

manutenção de instalações 
elétricas, SPDA e 
subestações de 
consumidor; 

 Conhecimento em eficiência 
energética e faturamento de 
energia elétrica; 

 Contato anterior com 
software específico para 
projeto elétrico. 

 


