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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Chamada Interna nº 05/2020/PRPGI/IFBA de 19 de outubro de 2020.

 

SELEÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI),  no uso de suas atribuições normativas, torna pública a presente Chamada interna e convida
os servidores para participarem do processo seletivo de instrutores para atuação no Curso de Capacitação em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, a
ser promovido pelo Departamento de Inovação e consoante os critérios a seguir.

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo de seleção interna desta Chamada será promovido e executado pelo Departamento de Inovação - DINOV, vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação - PRPGI; 

1.2 A presente chamada objetiva efetivar a seleção de servidores do IFBA, docentes ou técnico-administrativos, para ministrarem conteúdos do Curso de
Capacitação em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, a ser oferecido aos alunos do IFBA, na modalidade on-line.

1.3 Para efeito desta seleção simplificada são considerados aptos a instrutores internos, os servidores ativos do quadro permanente de pessoal do IFBA, docentes
e técnico-administrativos, que não estejam em gozo de licenças e afastamentos previstos na Lei n° 8.112 de 11/12/1990 e que tenham sido certificados em curso
de formação em empreendedorismo e inovação tecnológica, oferecido pelo Departamento de Inovação.

2. DA CAPACITAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
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2.1 A capacitação em empreendedorismo e inovação tecnológica, oferecida aos alunos do IFBA, terá como objetivos estimular o empreendedorismo de base
tecnológica e a inovação entre os discentes, possibilitando-lhes competências e habilidades para participarem da seleção de projetos tecnológicos em Edital de
Hospedagem a ser posteriormente lançado em 2021.

2.2 O capacitação terá a carga-horária de 40 horas e será oferecida na modalidade on-line pela plataforma Google Classroom por meio do pacote Gsuite do
IFBA.

2.3 Os componentes curriculares e as devidas carga-horárias, a serem oferecidos na capacitação estão descritos no Anexo I, estando todos conforme o
Regulamento Nº 21/2017 que institui o Programa Institucional Hotel Tecnológicos dos IFBA.

2.4 A capacitação será oferecida exclusivamente aos alunos matriculados regularmente no IFBA, destinando-se àqueles inscritos nos cursos de nível médio
(subsequente e integrado) e de nível superior (bacharelado, licenciatura e tecnológico) de quaisquer campi.

2.5 Será oferecida 01 única turma com disponibilidade de até 100 vagas, sendo 75% do curso na modalidade síncrona e 25% na assíncrona, no período previsto
de 18/01/2021 a 05/02/2021 das 18:00 as 21:00.

2.6 O Plano de Aula do componente curricular deverá ser elaborada pelo professor-instrutor, cabendo ao Departamento de Inovação aprovar.

3. DAS VAGAS, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES

3.1 Será oferecida 01 vaga por componente curricular. 

3.2 Ser servidor em efetivo exercício no IFBA e ter sido certificado em curso de capacitação de professores em empreendedorismo e inovação tecnológica,
promovido pelo Departamento de Inovação.

3.3 O professor-instrutor terá como atribuições ministrar aula de forma on-line e síncrona no componente curricular o qual for selecionado, em dia e hora
definido nesta chamada, devendo ainda elaborar material didático do módulo ministrado para ser disponibilizado aos alunos.

4. DA BOLSA E DO COMPUTO DA CARGA-HORÁRIA

4.4. Será paga 01 bolsa no valor de R$ 600 (seiscentos reais) para os componentes curriculares de 04 horas e 01 bolsa no valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e
duzentos reais) para os componentes curriculares de 08 horas. 

4.5 A concessão da bolsa dar-se-á em conformidade com o Regulamento de Concessão Bolsas do IFBA, a ser executada de uma única vez após o término do
curso.

4.6 O professor-instrutor deverá computar sua carga-horária, conforme abaixo:

a. se docente, dentro da carga-horária em seu PIT e RIT, devendo enquadrar sua atuação na categoria “Ministrar Curso de Extensão”, ou a item equivalente
no respectivo instrumento regulatório vigente.
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b. se técnico-administrativo, fora da carga-horária semanal habitual;

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente por Formulário de Inscrição eletrônico, disponível na página da PRPGI, no período de 19/10 a 31/10/2020,
conforme indicado no Cronograma (Item 7).

5.2 No momento da inscrição, o candidato autodeclara ter pleno conhecimento da presente Chamada, bem como a veracidade das informações prestadas.

5.3 Deverão ser anexados no Formulário de Inscrição, os documentos comprobatórios da pontuação do Barema na vaga a qual o candidato concorre, em um
único PDF, e na ordem descrita no barema, conforme Anexo II.

5.5. O candidato que não anexar a documentação no Formulário de Inscrição no momento da inscrição será desclassificado, visto que o IFBA não se
responsabiliza por falta de documentos e/ou dificuldade em seu envio. 

5.6 Só serão computados os documentos anexados no momento da inscrição.

5.7 Existindo duplicidade de inscrições, será considerada a última inscrição. Será válida uma única inscrição, devendo o candidato se inscrever para 01
componente curricular exclusivamente.

5.8 Caso não haja candidato inscrito e/ou classificado em algum componente curricular, poderá o Departamento de Inovação contratar instrutores externos ao
IFBa.

5.9 O DINOV/PRPGI não se responsabilizará por inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, problemas
com navegadores de internet, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados;

5.10 Os candidatos que deixem de atender o item 3.2, ou qualquer outro item desta Chamada, terá sua inscrição inabilitada;

5.11 A lista de candidatos inscritos habilitados e homologados será divulgada, exclusivamente, pelo site https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2020 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 O presente Processo Seletivo constará de etapa única: Avaliação Curricular (Classificatória). 

6.2 Os Critérios para Avaliação curricular são:

a) O candidato deverá anexar cópias dos títulos no Formulário de Inscrição. 

b) A Avaliação Curricular terá caráter classificatório, sendo considerados: a formação universitária, a formação técnico-profissional, a produção acadêmico-
científica, atividade docente e a atividade profissional do candidato. 

https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2020
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c) Não serão avaliados os títulos que excederem à pontuação máxima para cada item. 

d) A pontuação na Avaliação Curricular será atribuída de acordo com os valores descritos no Anexo II (Barema).

7. DO CRONOGRAMA

 

 

Período de Inscrição 19/10/20 a 31/10/20

Publicação da Lista de Inscritos Homologados 03/11/20

Prazo de Recurso contra Lista de Inscritos Homologados 04 e 05/11/20

Publicação da Lista Final de Inscritos 06/11/20

Publicação do Resultado Preliminar da Avaliação Curricular 12/11/20

Prazo de Recurso do Resultado Preliminar da Avaliação Curricular 13 e 14/11/20

Publicação do Resultado Final 16/11/20

Entrega do Plano de Aula e Material Didático 11/01/21

Realização do Curso de Capacitação (Previsão) 18/01 a 05/02/2021

 

8. DA HOMOLOGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

8.1 Os resultados das etapas do processo seletivo serão divulgados preferencialmente pela página da PRPGI, https://portal.ifba.edu.br/prpgi;

8.2 Caberá recursos contra os resultados preliminares do processo seletivo a PRPGI/DINOV, devendo ser enviado para o e-mail inovaifba@ifba.edu.br, nos
prazos definidos no item 7 (Do Cronograma);

8.3 Os recursos poderão ser elaborados em formato simples, com identificação do candidato e os pontos recorridos com os devidos argumentos, não requerendo
formulário específico;

É
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8.4 É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem as datas e prazos estabelecidos no item 7 (Do Cronograma) e suas alterações.

8.5. Na hipótese de igualdade de classificação final, terá preferência o candidato com Maior idade em ano, mês e dia.

8.6 Os aprovados serão convocados de acordo com a ordem de classificação e necessidade institucional.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Havendo desistência, será convocado o classificado subsequente na ordem do resultado final;

9.2 A PRPGI não se obrigada a convocar os candidatos selecionados, podendo os mesmos serem convocados de acordo com a necessidade e conveniência da
Administração;  

9.3 Esta Chamada Pública tem validade de 01 ano a partir da publicação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período;

9.4 Havendo a hipótese de oferta de outra turma de capacitação, nos mesmos moldes previstos nesta chamada e dentro do período de validade, poderão ser
aproveitados os candidatos homologados, seguindo-se a ordem de classificação e a disponibilidade do professor;

9.5 Os casos omissos não previstos nesta Chamada Interna serão resolvidos pelo Departamento de Inovação, sendo a PRPGI a instância recursal;

9.6 Maiores informações podem ser fornecidas pelo e-mail: inovaifba@ifba.edu.br ou pelas publicações nas páginas PRPGI – https://portal.ifba.edu.br/prpgi. 

 

Salvador-Ba, 19 de outubro de 2020
 

Jancarlos de Menezes Lapa
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

 

Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Pró-Reitor(a) de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 19/10/2020, às
18:19, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1618729 e o código CRC
33904DCE.
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