
 

 

 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

 

RETIFICAÇÃO 02 - CRONOGRAMA 

Edital nº 11/2022 de 17 de maio de 2022 – Seleção de Estagiários PROEX 

 

A Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal da Bahia (IFBA), em atendimento ao disposto na 

Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008 e na Portaria nº 1.893 de 20 de novembro de 2014, tornam 

público o presente edital do processo seletivo para preenchimento de vagas e cadastro reserva para 

os seus respectivos quadros de estagiários de acordo com as condições a seguir especificadas: 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. 1 O Processo Seletivo Público destina-se ao preenchimento de vagas atualmente disponíveis 

e que vierem a surgir dentro do prazo de validade previsto neste Edital. 

 

1. 2 Poderão se inscrever no Processo Seletivo Público, estudantes regularmente matriculados e 

com frequência comprovada nos cursos superiores apontados nos requisitos das vagas, que 

sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação, e que tenham disponibilidade mínima de 

20 ou 30 horas semanais para realização do estágio. 

 

1. 3 O número de vagas, requisitos e respectivas atribuições básicas dos candidatos aprovados 

e convocados para contratação estão relacionados abaixo: 

CURSO ATIVIDADES VAGAS CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

    OBRIGATÓRIOS DESEJÁVEIS 

Superior – 

Pós-graduação 

na área de 

Produção 

Cultural 

Auxiliar no 

planejamento de ações 

culturais; auxiliar na 

organização e produção 

de eventos; busca ativa 

de editais e eventos; 

busca ativa de parcerias; 

captação de recursos; 

1 + 2 30 horas 

semanais 
- Diploma devidamente 

reconhecido de curso de 

graduação de nível 

superior em Bacharelado 

ou licenciatura em: 

Comunicação Social e 

Produção Cultural; 

- Ter conhecimento das 

ferramentas de 

comunicação das 

mídias sociais e 

plataformas digitais 



auxiliar na elaboração 

de projetos de extensão 

culturais e socais; apoiar 

a elaboração e revisão 

documentos 

institucionais e 

regulatórios na área; 

gerenciar mídias sociais; 

auxiliar na elaboração e 

acompanhamento de 

editais na área; auxiliar 

na organização e gestão 

das atividades da 

PROEX; auxiliar na 

produção de conteúdo 

na área de arte e cultura; 

produção básica de 

cards, cartaz, folder e 

banner. 
 

Comunicação e Cultura; 

Gestão e produção cultural; 

Produção cultural; Política 

e gestão cultural; 

Tecnólogo em produção 

cultural; 

- Formação em áreas afins 

com especialização em 

produção cultural ou gestão 

cultural ou economia da 

cultura; 

- Ter conhecimento de 

Office Intermediário 

- Possuir equipamentos 

para atividades remotas 

- Ter acesso à internet 

- Ter experiência em 

projetos. 

Superior - 

Graduação na 

área de 

Educação 

Física 

Auxiliar na Organização 

e gerenciamento de 

eventos esportivos; 

busca ativa de editais e 

eventos; auxiliar na 

organização e gestão das 

atividades da PROEX; 

auxiliar na elaboração 

de projetos e editais de 

extensão em práticas 

esportivas, 

popularização dos 

esportes, acessibilidade, 

cultura do corpo; 

auxiliar no 

gerenciamento de 

mídias sociais; produção 

básica de cards, cartaz, 

folder e banner 
 

1+2 20 horas 

semanais 
- Cursando graduação de 

nível superior em 

Bacharelado ou 

licenciatura em Educação 

Física 

- Ter conhecimento de 

Office Intermediário 

- Possuir equipamentos 

para atividades remotas 

- Ter acesso à internet 

- Ter conhecimento das 

ferramentas de 

comunicação das 

mídias sociais e 

plataformas digitais 

- Ter experiência em 

projetos. 

Superior – 

Graduação em 

Administração 

Auxiliar a PROEX nas 

atividades de 

planejamento 

estratégico, gestão de 

projetos, gestão 

financeira-orçamentária,  

gestão de eventos, 

gestão de processos e 

gestão de pessoas. 

1 + 2 20 horas 

semanais 
- Cursando graduação de 

nível superior em 

Bacharelado ou 

licenciatura em 

Administração 

- Ter cursado acima de 

50% do curso (carga 

horária ou créditos) 

- Ter conhecimento de 

Office Intermediário 

- Possuir equipamentos 

para atividades remotas 

- Ter acesso à internet 

- Ter conhecimento das 

ferramentas de 

comunicação das 

mídias sociais e 

plataformas digitais 

- Ter experiência em 

projetos. 

 

 

 



1. 4 O estudante de nível superior contemplado pelo Programa Universidade para Todos - 

ProUni ou pelo Programa de Financiamento Estudantil - FIES terá prioridade na 

concorrência por vagas neste Processo Seletivo Público, conforme estabelecido pela Portaria 

IFBA nº 1.893, de 20 de novembro de 2014. 

 

1. 5 O prazo de validade deste Processo Seletivo Público será de 12 (doze) meses, a contar da 

data de publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da 

PROEX (IFBA). 

 

2. DA REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS 

 

2.1 A remuneração obedecerá ao disposto abaixo, segundo as diferenciações por nível de 

escolaridade e carga horária (CH) semanal: 

Escolaridade CH: 20 horas semanais CH: 30 horas semanais 

Nível Superior na modalidade 

Graduação 

R$ 787,98 R$ 1.125,69 

Nível Superior na modalidade 

Pós-Graduação 

R$ 1.165,65 R$ 1.665,22 

 

2.1.1 O estudante contratado receberá ainda Auxílio Transporte no valor de R$ 10,00 (dez reais) por 

dia estagiado, seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado de 30 dias por ano. 

 

2.1.2 O estágio será realizado de forma presencial. 

 

2.1.3 Caso seja necessário, devido às condições sanitárias vinculadas à pandemia ou instruções 

oficiais, o trabalho poderá se tornar remoto. Assim, é necessário que o(a) candidato(a) possua 

computador ou notebook e acesso à internet. 

 

2.13 O estudante só fará jus ao Auxílio Transporte enquanto as atividades de estágios ocorrerem de 

maneira presencial. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 

3. 1 As inscrições no Processo Seletivo Público serão gratuitas e realizadas entre os dias 

20/05/2022 e 06/06/2022, exclusivamente, pela Internet, através do formulário online 

disponível no endereço eletrônico: https://portal.ifba.edu.br/proex/editais 

https://portal.ifba.edu.br/proex/editais
https://portal.ifba.edu.br/proex/editais
https://portal.ifba.edu.br/proex/editais


3. 2 Os seguintes documentos são necessários para a realização da inscrição: 

a. Link de Inscrição (Anexo I), devidamente preenchido; 

b. Atestado de matrícula (carimbado e assinado pela instituição ou assinado eletronicamente); 

c. Histórico escolar (carimbado e assinado pela instituição ou assinado eletronicamente); 

d. Comprovante de atualização do Programa Universidade para Todos - ProUni ou do 

Programa de Financiamento Estudantil – FIES referente ao semestre corrente, quando 

aplicável; 

e. Currículo atualizado (Anexo III); 

f. Cópia da carteira de identidade. 

 

3. 3 No ato da inscrição, a/o candidata/o deverá incluir documentos comprobatórios em único 

arquivo em formato PDF para participação na 2ª Etapa de seleção (Análise de 

Documentos), conforme especificações do item 3.2. 

 

3.4 A/o candidata/o só poderá candidatar-se a uma única vaga. Caso ocorra mais de uma inscrição, 

apenas a última terá validade. 

 

4. DAS COTAS 

 

4.1. Ficam reservadas: 

I. 10% das vagas de estágio reservadas aos estudantes cuja deficiência seja compatível com o 

estágio a ser realizado, nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008; e 

II. 30% das vagas de estágio reservadas aos estudantes negros, nos termos do Decreto nº 9.427, de 

28 de junho de 2018. 

 

4.1.1. O candidato pessoa com deficiência participará do processo seletivo em igualdade de 

condições com os demais candidatos. 

4.1.2. No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá declarar que concorre à reserva de vagas 

destinadas às pessoas autodeclaradas Preto(a)/Pardo(a). 

 

4.2. O candidato pessoa com deficiência terá a inscrição validada apenas caso se enquadre nas 

categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

(Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ): "O candidato com visão monocular tem direito de concorrer, em concurso 

público, às vagas reservadas às pessoas com deficiência". 

 



4.3. O candidato pessoa com deficiência no ato da inscrição, deverá fazer upload do laudo médico 

(documento original ou cópia legível) com emissão no prazo máximo de 12 meses, atestando a 

espécie e o grau ou nível da deficiência, com a perda da função e a expressa referência ao código 

correspondente à classificação Internacional de Doenças (CID 10), assinatura e carimbo contendo o 

CRM do médico responsável por sua emissão, bem como a provável causa da deficiência, 

informando, também, o nome do candidato. 

 

4.3.1. Deficiência auditiva, além do laudo médico deverá fazer upload do exame de audiometria 

tonal recente (no máximo de 12 meses) nas frequências 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, 

conforme Art. 5º, § 1º, I, alínea "b", do Decreto nº 5.296, de 02/12/2004. 

 

4.4. Não sendo comprovada a situação descrita no subitem 4.2, o candidato perderá o direito a ser 

admitido para as vagas reservadas à pessoa com deficiência, todavia, permanecerá na lista geral de 

classificação. 

 

4.5. O candidato pessoa com deficiência que solicitar um recurso de acessibilidade deverá fazer o 

upload do laudo médico, comprovando a condição para atendimento. 

 

4.5.1. Em caso de aprovação, o candidato poderá apresentar o laudo médico original ou cópia 

autenticada, se solicitado pelo Instituto Federal da Bahia - IFBA. 

 

5. DA AVALIAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

5. 1 A avaliação do Processo Seletivo Público será composta pelas seguintes etapas: 

a. Inscrição; 

b. Análise de documentos; 

c. Entrevista individual. 

 

5. 2 Todas as etapas da avaliação terão caráter eliminatório e classificatório e obedecerão a 

ordem de ocorrência em que aparecem listadas no item 5.1; 

 

5. 3 Os critérios de avaliação, seus valores e respectivas notas mínimas para aprovação em 

cada etapa são descritos na tabela Critérios de Avaliação (Anexo II). 

 

5. 4 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de notas de acordo 

com a pontuação obtida em cada etapa de avaliação (soma das notas das etapas). 



5. 5 Em caso de igualdade na nota final do Processo Seletivo Público, para fins de 

classificação, o desempate se fará pelos seguintes critérios listados por ordem de 

importância: 

 

a. Maior idade; 

b. Candidato contemplado pelo ProUni ou FIES; 

c. Maior nota na entrevista individual; 

d. Maior nota na análise de documentos; 

 

6. DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

6. 1 As etapas deste Processo Seletivo Público ocorrerão em conformidade com o seguinte 

cronograma básico de eventos: 

EVENTO DATA 

Lançamento do Edital 17/05/2022 

Prazo para Impugnação 19/05/2022 

Inscrições 
20/05/2022 à 

06/06/2022 

Homologação das Inscrições - Lista Preliminar 07/06/2022 

Interposição de Recursos – Homologação das Inscrições 08/06/2022 

Análise de documentos Até 09/06/2022 

Homologação das Inscrições e Divulgação das datas, horários e locais de 

realização das entrevistas 
09/06/2022 

Entrevista individual 
10/06/2022 e 

13/06/2022 

Resultado Parcial 13/06/2022 

Interposição de Recursos – Resultado Parcial 14/06/2022 

Divulgação do resultado final 14/06/2022 

Apresentação do candidato aprovado para contratação 15/06/2022 

 



7. DO RESULTADO 
 

7. 1 Os resultados de cada etapa, bem como o resultado final do Processo Seletivo Público 

serão divulgados em data oportuna no seguinte endereço eletrônico: 

https://portal.ifba.edu.br/proex/editais. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

 

8. 1 Serão convocados a firmarem Termo de Compromisso de Estágio, em concordância ao 

disposto na Lei nº 11.788/2008, os candidatos aprovados neste Processo Seletivo Público, 

respeitados a ordem de classificação final e o número de vagas disponíveis ou que venham a 

surgir durante o prazo de validade definido neste Edital. 

 

8. 2 Na ocasião da convocação, o estudante deverá entregar na Diretoria de Gestão de Pessoas 

(DGP/COTEMP/IFBA), situado à Av. Araújo Pinho, nº 39 – Canela – Salvador/BA, de 

segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, a seguinte documentação: 

 

a. Atestado de matrícula e frequência (carimbado e assinado pela instituição); 

b. Histórico escolar (carimbado e assinado pela instituição); 

c. Currículo atualizado; 

d. Cópia da carteira de identidade; 

e. Cópia do CPF; 

f. 1 (uma) foto 3x4; 

g. Comprovante de residência. 

 

8. 3 Poderão ser aproveitados os documentos entregues na etapa de inscrição, desde que 

se refiram ao semestre em curso do(a) candidato(a). 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9. 1 O estágio, regulamentado pela Lei n°11.788, de 25 de setembro de 2008 e na Portaria 

nº 1.893, de 20 de novembro de 2014, não estabelece vínculo empregatício de qualquer 

natureza, podendo o contrato ser rescindido a qualquer momento, por qualquer uma das 

partes (Instituição de Ensino, Estagiário ou parte Concedente). 

 

 

9. 2 A rescisão por parte do IFBA poderá ser feita de forma imediata em caso de: 

https://portal.ifba.edu.br/proex/editais
https://portal.ifba.edu.br/proex/editais
https://portal.ifba.edu.br/proex/editais


 

1. Reprovação, abandono ou término do curso acadêmico; 

2. Baixo desempenho ou não cumprimento do Plano de Estágio; 

3. Comportamento incompatível com os interesses do IFBA ou com os seus princípios 

éticos. 

 

9. 3 A inscrição do candidato neste Processo Seletivo Público implica no conhecimento e 

na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes. 

 

9. 4 O acompanhamento das publicações referentes ao Processo Seletivo é de 

responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

9. 5 A classificação fora do número de vagas disponíveis gera para o candidato apenas a 

expectativa de direito à contratação para a vaga de estágio, reservando-se ao IFBA o direito 

de convocar os estudantes aprovados na medida de suas necessidades, obedecida 

rigorosamente a ordem de classificação. 

 

9. 6 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e/ou duvidosos serão 

resolvidos, em caráter irrecorrível, pelo IFBA/PROEX. 

 

9.7 Os Recursos por ventura identificados como necessários pelos candidatos devem ser enviados 

ao e-mail: edital-proex.rei@ifba.edu.br. No campo assunto identificar "Seleção de Estágio Edital 

11/2022 - "código da vaga que está concorrendo" e Nome completo do(a) Candidato(a)", e anexar a 

argumentação utilizando-se para isso, o formulário ANEXO IV, juntamente com as comprovações e 

outros subsídios que possam ser pertinentes a sua solicitação. 

 

 

 

Salvador-Ba, 06 de junho de 2022. 

 

 

 

 

Nívea de Santana Cerqueira 

SIAPE 2114553 

Pró-Reitoria de Extensão 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

 

 

 

 

 

mailto:edital-proex.rei@ifba.edu.br


 

 

ANEXO I 

 

LINK PARA FICHA DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

EDITAL Nº 11/2022 – PROEX 

 

 

LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf37iei1RfRe0P8Plu-

bW_OkQdwhuIdzYCL4zzXpjcLJLI_iw/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf37iei1RfRe0P8Plu-bW_OkQdwhuIdzYCL4zzXpjcLJLI_iw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf37iei1RfRe0P8Plu-bW_OkQdwhuIdzYCL4zzXpjcLJLI_iw/viewform


ANEXO II 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

EDITAL Nº 11/2022 – PROEX 

 

 

ETAPA CRITÉRIO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

MÍNIMO 

PARA 

APROVAÇÃO 

 

Análise de 

documentos 

Histórico Escolar (disciplinas cursadas, 

percentual concluído do curso, notas e escore 

ou média global) 

 

10 
 

 

20 

 

 

 

 

 

60 

 

6 

 

 

 

 

 

38 

Currículo (organização e apresentação, 

objetividade, cursos na área de formação, 

conhecimentos e experiências diversos) 

 

10 

 

6 

 

 

Entrevista 

individual 

Segurança (autoconfiança, domínio do 

conhecimento e controle do nervosismo) 
10 

 

 

40 

6 

Comunicação (clareza, espontaneidade e 

organização das ideias) 
10 6 

Alinhamento de interesses (história pessoal e 

de formação, interesses pessoais e 

profissionais, maturidade e objetivos de 

formação profissional) 

 

20 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

MODELO DE CURRÍCULO 

Informações necessárias para o currículo 

 

EDITAL Nº 11/2022 – PROEX 

 

 

Nome: 

 

OBJETIVOS PROFISSIONAIS 

- Este tópico visa responder basicamente duas perguntas: em qual área você deseja atuar? Quais 

as suas expectativas nesta etapa da carreira? 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Exemplo: 

Nome do curso: Bacharelado em Administração 

Instituição: UFBA (Salvador/BA) 

Semestre: 6º 

 

QUALIFICAÇÕES 

Exemplo: 

- Mapeamento de processos administrativos; 

- Desenvolvimento de Controles financeiros; 

- Desenvolvimento e gerenciamento de websites; 

- Acompanhamento e controle de projetos. 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

Exemplo: 

Cargo ocupado: Estagiário de Administração Financeira 

Nome da empresa: ADMPRO Salvador/BA 

Atividades desenvolvidas: Auxílio no desenvolvimento e acompanhamento de planilhas 

orçamentárias; revisão do fluxo de caixa; instrução de documentação de contas a pagar. 

 

 

CURSOS 

Exemplo: 

Nome do curso: Administração de Projetos 

Instituição: UFBA (Salvador/BA) 

Carga horária: 60 horas 

Duração: abr a jun/2019 

 

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

- Se possível, indicar também os softwares e linguagens, bem como o nível de domínio (avançado, 

intermediário ou básico). 

Exemplos: 

Avançados: Word; Excel. 

Intermediários: Internet; Canvas; Miro. 

Básicos: Planner; 

 



ANEXO IV 

Formulário para interposição de recurso 

 

EDITAL Nº 11/2022 – PROEX 

 

 

Nome do candidato: 

N° de Inscrição: CPF: Data: 

Vaga de interesse: Etapa do recurso:  

 

Argumentação: 

Não ultrapasse o espaço delimitado no quadro abaixo. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do candidato 
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