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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
PROCESSO SEI Nº 23278.008881/2020-12 

 
 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA IFBA Nº 001/2020 – RETIFICAÇÃO 01 
 

1. SELEÇÃO DE CANDIDATO/A PARA SERVIÇO DE INSTRUTOR/A DE AULA DE 
YOGA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) torna pública aos 
interessados a abertura de processo seletivo simplificado, nos termos estabelecidos 
nesta Chamada Pública, visando à contratação de um/a profissional para prestação de 
serviços de duração pré-definida, para atender às demandas do Projeto IFBA à Luz do 
Yoga. A execução desse serviço não gera vínculo empregatício. 

2. OBJETO 

O Projeto IFBA à Luz do Yoga foi aprovado através do Edital PROEX 09/2020 e, para a 
sua execução, é necessário a contratação de profissional apto a ministrar aulas de 
yoga. Considerando que a contratação dos serviços está prevista no plano de trabalho 
aprovado, faz-se necessária a seleção e contratação através da chamada pública. 

3. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES  

3.1 Para concorrer ao processo seletivo o/a candidato/a deverá atender aos requisitos 
relacionados a seguir: 

a) Ter concluído o ensino superior; 
b) Possuir experiência em projetos de extensão de qualquer natureza 
c) Ter curso de formação em Yoga 
d) Ter, no mínimo 02 (dois) anos de prática de Yoga 
e) Ter disponibilidade de 6 horas semanais; 
f) Não ter parentesco com servidores do IFBA. 
 

3.2 O/a candidato/a deverá demonstrar habilidade no uso de sites/aplicativos que 

possibilitem a realização de reuniões virtuais, e bom conhecimento em didática. 

3.3 O/a profissional terá como atribuições: Planejamento das aulas, realização das 
aulas e observação do desenvolvimento dos alunos. 

3.4 As atividades serão realizadas de forma online.  O profissional cumprirá a carga 
horária de 06 horas semanais, em dias, horários e turnos, segundo horário a ser 
combinado pela Coordenadora do Projeto, atendendo prioritariamente o interesse da 

comunidade a ser impactada pela realização do projeto. 

4. INSCRIÇÃO  
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4.1 As inscrições para este processo seletivo são gratuitas, mediante o envio de 
currículo para o endereço eletrônico larissa@ifba.edu.br, com o assunto: Chamada 
Pública Simplificada IFBA 001/2020. 
 
4.2 As inscrições ocorrerão no período de 03 e 04/12/2020. 

4.3 A inscrição do/a candidato/a ao presente Processo Seletivo implicará no 
conhecimento das instruções contidas nesta Chamada Pública e a expressa 
concordância com os seus termos. 

5. PROCESSO SELETIVO  

5.1 O processo de seleção ocorrerá em três etapas:  
1ª Etapa: Análise de currículo;  
2ª Etapa: Entrevista (pontuação de 0 a 10); 
3ª Etapa: Teste prático (pontuação de 0 a 10). 
 
5.2 Em caso de empate entre os/as candidatos/as no resultado final, o desempate 
ocorrerá de acordo com os seguintes critérios: 

1º Maior nota no teste prático 
2º Maior nota na entrevista 
3º Maior tempo de experiência 

5.3 As atividades inerentes a esta Chamada Pública cumprirão ao seguinte 
cronograma: 

 
Atividade Período 

Inscrição 03 e 04/12/2020 

Resultado da análise de currículo 07/12/2020 

Entrevista 08/12/2020 

Teste prático 09/12/2020 

Publicação do Resultado Preliminar 09/12/2020 

Prazo para recursos 10 /12/2020 

Resultado final 11/12/2020 

 

5.4 O candidato selecionado deverá iniciar os trabalhos no dia 14/12/2020 

5.4 Os resultados e as convocações serão divulgados no endereço eletrônico 

http://www.ifba.edu.br.  

 

6. EXECUÇÃO, PRAZO E VALOR DO SERVIÇO 

 

http://www.ifba.edu.br/
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Etapa Descrição Valor* 

14/12/2020 –  19/02/2021 Planejamento e Realização 
das aulas de Yoga 

R$ 1.250,00 

*Valor de acordo com o disposto no Edital 009/2020/IFBA/PROEX . 
 

6.1 O prazo de validade do certame será de 04 (meses) sem prorrogação, 
conforme inciso IV do art. 4º, da Lei nº 8.745/93, a contar a partir da data de 
publicação do resultado no site www.ifba.edu.br 

 

7. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada 
Pública poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico: 
larissa@ifba.edu.br. 

Este edital está disponível no site: http://www.ifba.edu.br 

 

Salvador, 27 de Novembro de 2020. 

 

Larissa Sauane Melquiades da Rocha Pereira 
Coordenadora do Projeto IFBA à Luz do Yoga 

 
 

Luzia Matos Mota  
Reitora do Instituto Federal da Bahia 
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