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EDITAL ProfEPT-IFBA nº 01/2021 - Edital de Seleção de Estudante para Participar de Missão na 
Ilha da Madeira, Portugal, no âmbito do no Acordo Internacional de Cooperação 
Acadêmica, Científica e Cultural, firmado entre o IFBA e a Universidade da Madeira.  

 

1. Objetivo  

1.1 Este edital visa selecionar 1 (hum) estudante regularmente matriculado(a) no Mestrado 
Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT-IFBA para participar de uma 
delegação composta por docentes e discente do Programa visando realizar uma Missão na 
Universidade da Madeira no âmbito do Acordo Internacional de Cooperação Acadêmica, 
Científica e Cultural, firmado entre o IFBA e a Universidade da Madeira.  

1.2 As atividades da Missão serão realizadas de 15 a 25 de outubro de 2021, conforme 
cronograma anexo. 

1.3 O(a) estudante selecionado(a) deverá estar regularmente matriculado(a) no período da 
realização das atividades da Missão em Portugal e atender as seguintes exigências: 

a) está completamente imunizado(a), vacinas de duas doses ou de dose única, contra Covid-19 
até 15 (quinze) dias antes do embarque para Portugal. 

b) possuir passaporte válido até o dia 30 de novembro de 2021. 

c) se comprometer a fazer o teste rápido de checagem da Covid-19  48 horas antes do embarque 
para Portugal (em caso positivo para o vírus da Covid-19, o(a) estudante não poderá embarcar 
e terá sua participação na Missão cancelada) 

1.4 Espera-se, com a participação nas atividades da Missão que o(a) estudante possa:  

a) ampliação do espectro da sua pesquisa dentro do ProfEPT-IFBA; 

b)  que sejam incorporados em sua pesquisa os resultados gerados pelas atividades executadas 
na Missão Funchal; 

c) desenvolver novas habilidades e competências, que possibilitem aprofundar e desenvolver 
dimensões comparadas de seu Projeto de Pesquisa. 

 

2. Da Vaga e das Despesas 

2.1 Será disponibilizada 01 (uma) vaga para um(a) estudante para a referida Missão a Ilha da 
Madeira, Portugal, para qualquer estudante devidamente matriculado(a) no ProfEPT-IFBA que 
atenda aos requisitos listados neste Edital.  

2.2.3 Tenha disponibilidade para participar das atividades prevista neste Edital.  



2.2.4 Possua conta bancária em seu próprio nome (conta corrente), com chave PIX cadastrada.  

2.2.5 Tenha acesso livre a computador, celular e internet.  

2.3 As estudantes se comprometem a acatar e cumprir as orientações da Coordenação do 
ProfEPT-IFBA no que concerne os objetivos e organização da Missão prevista neste Edital.  

2.6 O ProfEPT-IFBA se responsabilizará apenas pelo pagamento da passagem de ida e volta entre 
Salvador para Funchal, Ilha da Madeira, Portugal e da hospedagem do estudante na cidade de 
Funchal.  

2.7 Não haverá pagamento de bolsa ou qualquer outro recurso para o(a) estudante, ficando 
este(a) responsável pelo pagamento com recursos próprios de qualquer outra despesa durante 
a Missão. 

 

3. Das Inscrições  

3.1 As inscrições devem ser realizadas através do e-mail: profeptifba@ifba.edu.br 

3.2 No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deve anexar: 

a) Comprovante de matrícula; 

b) Histórico Escolar no ProfEPT; 

c) Cópia do Passaporte – página 2 (identificação e foto), página 3 (assinatura e código de 
barras) e página 32 (endereço do titular e pessoa para contato); e 

d) Proposta de Trabalho (PT) que será executado na Missão Funchal. 

3.4 As inscrições devem ser feitas conforme o Cronograma descrito no item 5.  

 

4. Do processo seletivo  

4.1 A responsabilidade pela seleção dos bolsistas fica a cargo do(a)s docentes do ProfEPT-IFBA 
participantes da organização da Missão. 

4.2 A seleção será realizada em 02 (duas) fases distintas, cada uma com pontuação de até 10 
pontos.  

4.2.1 A primeira etapa consiste em Avaliação de um Proposta de Trabalho (PT) na Universidade 
da Madeira consistente com o Projeto ou Pré-Projeto em desenvolvimento no ProfEPT-IFBA.  

4.2.2 A segunda etapa consiste em Entrevista, a ser realizada de forma virtual. 

4.2.3 A nota final é dada pela fórmula NF = (NOTA PT x 0,6) + (NOTA ENTREVISTA x 0,4)  

4.3 No caso de empate, terá prioridade o projeto que apresente maior relevância para o curso/ 
instituição ou que gerará maior impacto no âmbito do trabalho em desenvolvimento pelo(a) 
estudante. 
4.4 O cronograma de realização das entrevistas (com data e horário de cada candidata) será 
enviado por e-mail ao(à)s candidato(a)s, após divulgação das inscrições homologadas.  

 



5. Cronograma 

 

Envio dos documentos solicitados 
no item 3.2 13/09  a 19/09/2021  

Divulgação dos inscritos no link 
https://portal.ifba.edu.br/profept  20/09/2021  

Análise das Propostas de Trabalho 
e entrevistas 21 a 23/09/2021  

Resultado Preliminar  24/09/2021  
Prazo para Recurso 25/09/2021  
Resultado Final 26/09/2021  

 

 

6. Disposições Finais  

6.1 Ao concorrer a este edital, as participantes declaram-se cientes das regras, condições e 
obrigações estabelecidas. Consentem ainda o tratamento dos dados pessoais informados para 
a finalidade do Edital, em conformidade com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, bem 
como autorizam o uso de sua imagem e voz, destinados à divulgação ao público em geral por 
diferentes meios.  

6.2 As dúvidas podem ser encaminhadas diretamente para a coordenação do ProfEPT-IFBA, 
através do e-mail profeptifba@ifba.edu.br. 

 

Salvador, 13 de setembro  de 2021.  

 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Marcelo Vera Cruz Diniz 
Coordenador Adjunto do ProfEPT 

Portaria 1229, de março de 2020 - Reitoria IFBA 
 
 


