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1. APRESENTAÇÃO  
 

O presente Manual tem por objetivo divulgar as normas complementares ao Edital de Abertura para o 

Processo Seletivo/2016 dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio – Forma 

Integrada na Modalidade de Educação de Jovens  e Adultos –  EJA do IFBA, nos Campi de Salvador e 

Santo Amaro. Por esta razão, é recomendada ao candidato uma leitura criteriosa, pois sua inscrição 

caracterizará a concordância e plena aceitação de tudo o que aqui é estabelecido.  

  

2. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO IFBA  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA foi criado pela Lei de nº 11.892, 
de 29 de dezembro de 2008 e tem por finalidade ofertar educação profissional e tecnológica, em 
todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 
local, regional e nacional. Tem por objetivo:  
- ministrar cursos de educação profissional técnica de nível médio, formação inicial e continuada de 
trabalhadores;  
- ministrar cursos de educação superior em tecnologia, licenciatura, bacharelado e engenharia;  
- ministrar cursos de pós-graduação de aperfeiçoamento e especialização, mestrado e doutorado;  

- realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, 
estendendo seus benefícios à comunidade;  
- desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação 
profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com 
ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos.  
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB no 9.394/96) e o Decreto nº 5.154/04 
estabelecem um paradigma para a educação profissional, sendo definida como complementar à 
educação básica, portanto articulada a ela, tendo como objetivos não só a formação de técnicos de 
nível médio, mas a qualificação, a requalificação, a reprofissionalização para trabalhadores com 
qualquer escolaridade, a atualização tecnológica permanente e a habilitação nos níveis Médio e 
Superior.  

Os pressupostos da nova legislação para a educação profissional ensejam uma nova dinâmica 
organizacional didático-pedagógica e possibilidades de mudanças significativas para a educação 
profissional técnica de nível médio, destinada a proporcionar habilitação profissional a alunos 
egressos do ensino fundamental técnica de nível médio.  

 

 
Cursos do Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade 
de Jovens e Adultos – PROEJA 
  
De acordo com a Lei n° 9.394, de 20/12/1996 conforme o Inciso II, Parágrafo 1° Art. 38, Seção V o 
IFBA oferece Processo Seletivo para os cursos do Programa de Integração da Educação Profissional 
ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA e o candidato deverá 
apresentar o seguinte pré-requisito: 

  
MODALIDADE DE CURSO ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO 

Programa de Integração da Educação Profissional ao 

Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos 

 
Ter a idade mínima de 18 anos 

 
Ter concluído o Ensino Fundamental (1ª a 8ª 

série) 
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3.   CURSOS  

 
3.1 Objetivos dos Cursos  
 

Aquisição das competências e habilidades previstas nos currículos; Aprofundamento dos 

conhecimentos, possibilitando o aperfeiçoamento profissional; Preparação básica para o trabalho e 

para a cidadania; Desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; Compreensão 

dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos.  

 
3.2. Descrição dos Cursos  
 
3.2.1 CAMPUS DE SALVADOR 
 

Curso Técnico em Saneamento 
 

O Técnico em Saneamento é um profissional que atua sob a supervisão de profissional de nível 

superior na construção de estações de tratamento de águas e esgotos; em obras de captação, 

transporte e tratamento de águas; na manutenção de equipamentos e redes; na execução de aterros 

sanitários e obras para disposição e reciclagem de resíduos e unidade de compostagem; na análise 

do consumo de água; na implementação de estratégias de captação, tratamento e distribuição; no 

planejamento de obras de saneamento e na elaboração de orçamento. 

 
 
3.2.2 CAMPUS DE SANTO AMARO  
 
Curso Técnico em Segurança do Trabalho 
 

O Técnico em Segurança do Trabalho está habilitado a orientar e coordenar os sistemas de 

segurança de trabalho, investigando riscos, causas de acidentes e analisando esquemas de 

prevenção, visando reduzir, para níveis mínimos ou eliminar quando possível os riscos de acidentes 

no trabalho, em prol da melhoria da produção, da conscientização, da promoção e integração 

humana, social e profissional. O profissional deverá apresentar um conjunto de competências e 

habilidades que o habilitarão a desempenhar as suas atividades na área de Segurança do Trabalho.  

O técnico terá a capacidade de: 

 
• condução de trabalho técnico em segurança do trabalho;  

• operação de instrumentos de avaliação ambiental;  

• aplicação de princípios e normas de higiene, saúde e de primeiros socorros em situações de 
emergência;  

• interpretação e execução das Normas Regulamentadoras de Medicina e Segurança do 
Trabalho;  

• identificação e avaliação de rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos. 

 



5 

 

3.2.3 CAMPUS VALENÇA 

Curso Técnico em Informática 

 
O Técnico em Informática atua na operação e programação de sistemas microprocessados, na 

instalação e diagnóstico de redes, administração e manutenção de hardware e suporte técnico a 

usuários de computadores. Ao final do curso, poderá desenvolver: instalação e configuração de 

sistemas microprocessados, isolados ou em rede; selecionar programas de aplicação a partir das 

necessidades do usuário; aplicar linguagens e ambientes de programação; identificar arquitetura de 

redes; executar serviços de administração de sistemas operacionais; dar suporte técnico a usuários 

de computadores.  

 

4. DA PALESTRA E ENTREVISTA 
 
Os candidatos serão convocados para a palestra, prova de redação e entrevista, com data e horário 

determinado.  

O candidato deverá chegar ao estabelecimento de ensino com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de 

antecedência do início da palestra. 

Não será concedida alteração de data e horário da palestra, prova de redação e entrevista. Em caso 

de não comparecimento à palestra e entrevista, o candidato será automaticamente eliminado. 

 

O candidato inscrito deverá tomar conhecimento do local e calendário de realização da Palestra 
Informativa + Prova de Redação, a partir do dia  01 de dezembro de 2015, no endereço eletrônico do 
IFBA: http://www.processoseletivo.ifba.edu.br ou em algum dos Campi do IFBA 
 

O candidato inscrito só poderá realizar a palestra e entrevista no Município onde está localizado o 

Campus para o qual se inscreveu. Em hipótese alguma será permitido ao candidato realizar as 

atividades fora do local determinado pelo IFBA. 

 
Todos os candidatos, no dia da palestra e entrevista, ao chegar ao local da palestra e entrevista, 

serão encaminhados ao auditório/sala onde irão assistir à Palestra Informativa, cujos assuntos 

abordados serão os seguintes: 

 Apresentação da estrutura da instituição;  
 Apresentação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica – PROEJA;  
 Apresentação do PAAE (Programa de Assistência e Apoio ao Educando);  
 Informações sobre os cursos oferecidos em cada Campus;  
 Aplicação da Prova de Redação. 

 
 
O candidato inscrito deverá tomar conhecimento do local e calendário de realização da Entrevista, a 
partir do dia  04 de janeiro de 2015, no endereço eletrônico do IFBA: 
http://www.processoseletivo.ifba.edu.br ou em algum dos Campi do IFBA 
 
A Entrevista será feita por Assistente Social, Pedagoga(o) e Coordenadoras(as) do IFBA, com base 
no questionário socioeconômico respondido no ato da inscrição. Todos os candidatos serão 
convocados para entrevista.  

 

As entrevistas serão realizadas após a palestra, os candidatos serão encaminhados às suas 
respectivas salas, para a realização da entrevista.  

http://www.processoseletivio.ifba.edu.br/
http://www.processoseletivio.ifba.edu.br/
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A entrevista terá caráter classificatório e será avaliada considerando-se: o domínio da linguagem; a 
sequência lógica de ideias e expressividade; adequação do vocabulário (estrutura), conhecimento 
histórico e social. 
 

Os candidatos deverão trazer no dia da entrevista o original e cópia do Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental. A cópia ficará com o IFBA para avaliação e comprovação do nível escolaridade dos 
candidatos.  
 
O acesso à sala de palestra, prova de redação e entrevista só será possível mediante a apresentação 

do mesmo Documento Oficial de Identificação (original) informado no ato da inscrição. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

 Os candidatos aprovados deverão submeter-se ao Regimento Interno do INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA, acatando as normas referentes ao 

sistema de matrícula e regime escolar. 

 Será nula, de pleno direito, a qualquer época, a classificação e/ou aprovação do candidato que 

tenha participado do Concurso Vestibular/2016 - IFBA fazendo uso de documentos falsos ou 

utilizando-se de meios ilícitos. 

 O IFBA poderá alterar algumas disposições fixadas para este Concurso Vestibular editando Nota 

Pública Oficial, que se constituirá parte integrante das normas regulamentadoras do Concurso 

Vestibular/2016 - IFBA.  

 Este Manual, pela legislação, tem força de lei e, para todos os efeitos, as determinações neles 

contidas se complementam com o Edital oficialmente divulgado.  

 A efetivação da inscrição do candidato atesta, para todo e qualquer efeito, a ciência e aceitação de 

todas as normas estabelecidas para este Processo Seletivo, das quais, em momento algum, poderá 

alegar desconhecimento.  

 

Serão cumpridas, para todos os efeitos, as determinações contidas no Manual do Candidato para o 

Processo Seletivo dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível na Modalidade Integrada, 

que complementará o Edital de Abertura de inscrições para os Processos Seletivos 2016.  

 
 
 
 




