
 

 
 

 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 

COMISSÃO DE ÉTICA DO IFBA  

 
Edital de Seleção Nº 01/2021 – Comissão de Ética do IFBA, de 06 de julho de 2021 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MEMBRO E REPRESENTANTES LOCAIS DA 
COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 

 
A COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, constituída pela Portaria n.º 656/2007 – Reitoria e atualizada 

pela Portaria n.º 1903/2020 – Reitoria, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

cumprimento ao disposto no Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, com as alterações estabelecidas 
pelo Decreto nº 6.029, de 1º de janeiro de 2007, ao disposto na Resolução nº 10 de 29 de setembro de 

2008 da Comissão de Ética Pública e no Regimento Interno da Comissão de Ética do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, torna pública a abertura das inscrições com vistas 
ao Processo Seletivo Simplificado para Membro Suplente e Representantes Locais da Comissão de 

Ética do IFBA. 

 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

01. Este Processo Seletivo Simplificado para Membro Suplente e Representantes Locais da Comissão 

de Ética do IFBA fica sob a responsabilidade da Comissão de Ética, constituída pela Portaria n.º 
656/2007 – Reitoria e atualizada pela Portaria n.º 1903/2020 – Reitoria, em observância às disposições 

da Resolução da Comissão de Ética Pública nº 10, de 29 de setembro de 2008. 

 
02. Este processo seletivo para a escolha de membros suplentes e representantes locais visa a: 

a) o preenchimento imediato de 01 (uma) vaga de membro suplente do colegiado da Comissão de Ética 

do IFBA. 

b) a formação de um cadastro de reserva para as vagas que vierem a surgir durante o período de 
vigência deste Edital, para além da contida na alínea “a” deste item. 

c) o preenchimento imediato de 19 vagas de representantes locais da Comissão de Ética do IFBA, uma 

por campus, nos campi em que ainda não há representação local, listados no Anexo I deste Edital. 
d) a formação de um cadastro de reserva para as vagas que vierem a surgir durante o período de 

vigência deste Edital, para além das contidas na alínea “c” deste item. 

 
03. O Decreto nº 1.171/1994 estabeleceu que em todos os órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça 

atribuições delegadas pelo poder público, deveria ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de 

orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento 

susceptível de censura. 

 
04. A atuação dos membros e representantes locais da Comissão de Ética é considerada prestação de 

relevante serviço público e não enseja qualquer remuneração. 

 



 

 
 

05. O(a) candidato(a) deve ter plena ciência dos normativos éticos que regem o serviço público. 
 

06. Os trabalhos desenvolvidos para a Comissão de Ética são considerados relevantes e têm prioridade 

sobre as atribuições próprias dos cargos. 
 

07. A Comissão de Ética do IFBA, além de atuar nos Procedimentos Preliminares, nos Processos de 
Apuração Ética, ainda desempenha as seguintes funções técnicas: educativa, consultiva, preventiva e, 

por último, a repressiva. 

 
08. A Comissão de Ética do IFBA conta com uma Secretaria Executiva, que tem como finalidade 

contribuir para a elaboração e o cumprimento do Plano de Trabalho da gestão da ética e promove o 

apoio técnico e material necessário ao cumprimento de suas atribuições, atuando ainda no registro de 
oitivas das partes e testemunhas que fazem parte de procedimentos específicos. 

 

09. As reuniões da Comissão de Ética ocorrem semanalmente, em caráter ordinário, e extraordinário 

em eventual surgimento de situações com caráter de urgência, com iniciativa do(a) presidente, dos 
seus membros ou da Secretaria Executiva. 

 

10. O mandato do membro da Comissão de Ética é de até três anos, permitindo-se uma recondução 
por igual período. 

 

11. O mandato do representante local é de dois anos, permitindo-se uma recondução por igual período. 

 
1. DA VIGÊNCIA  

 

1.1. O resultado do Processo Seletivo regido por este Edital terá vigência de um ano, a contar da data 
de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, 

e os(as) candidatos(as) nele classificados poderão ser aproveitados(as) a juízo da Comissão de Ética 

do IFBA. 
 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. DA VAGA DE MEMBRO SUPLENTE 

 

2.1.1. A Comissão de Ética deverá ser integrada por três membros titulares, três membros suplentes, 

uma secretaria executiva e uma secretaria administrativa. Os membros suplentes serão indicados pela 
Comissão de Ética, a partir da classificação deste Edital, e designados pela dirigente máxima da 

Instituição, para mandatos não coincidentes de 03 anos, permitida uma recondução. 

2.1.2. Os membros titulares e suplentes e a secretaria-executiva, conforme o disposto no art. 3º caput 
da Resolução nº 10 de 29 de setembro de 2008 da Comissão de Ética Pública, deverão ser 

servidores(as) efetivos(as) do quadro permanente e estáveis. 

2.1.3. Atualmente, a Comissão de Ética conta com três membros titulares, dois suplentes, um 

secretário-executivo e uma secretária administrativa. 
2.1.4. Todos(as) os(as) classificados(as) estarão aptos(as) a ingressar na vaga de suplente aberta. 

Dentre estes(as), 01(um/a) será chamado(a) para suprir tal vaga e os(as) demais classificados(as) 

formarão um cadastro de reserva. 
 

2.2. DAS VAGAS DE REPRESENTANTES LOCAIS 

 

2.2.1. A Comissão de Ética deverá ter um(a) representante local em cada campus do IFBA, todos(as) 
selecionados(as) por esta Comissão e designados(as) pela dirigente máxima da Instituição. 



 

 
 

2.2.2. Os(as) representantes locais da Comissão de Ética do IFBA deverão ser servidores(as) 

efetivos(as) do quadro permanente.   

2.2.3. Atualmente a Comissão de Ética conta com 3 representantes locais nos campi Eunápolis, Feira 
de Santana e Vitória da Conquista. 

2.2.4. No momento, há 19 vagas para atuação como representante local, uma em cada um dos campi 

listados no Anexo I deste Edital. 

2.2.5. Todos(as) as(as) classificados(as) nesta seleção estarão aptos(as) a ingressar nas vagas de 
representantes locais nos campi. Os(as) demais classificados(as) formarão um cadastro de reserva. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS E REPRESENTANTES LOCAIS 

 

3.1. Compete aos membros das Comissões de Ética: 

 

3.1.1. Examinar matérias, emitindo parecer e voto; 

3.1.2. Pedir vista de matéria em deliberação; 

3.1.3. Fazer relatórios; 

3.1.4. Solicitar informações a respeito de matérias sob exame da Comissão de Ética. 
 

3.2. Compete aos Representantes Locais das Comissões de Ética: 

 

3.2.1. Contribuir com as atividades de educação e de comunicação. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 

 

4.1. Poderão candidatar-se a membro(a) suplente e a representante local da Comissão de Ética 

servidores(as) efetivos(as) do quadro permanente da Reitoria e dos campi integrantes do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que atendam aos seguintes requisitos: 
4.1.1. não ter sofrido censura nos últimos 03 anos, a contar da data de inscrição no pleito; 

4.1.2. não ter sofrido advertência nos últimos 03 anos, a contar da data de inscrição no pleito; 

4.1.3. não ter sofrido pena de suspensão nos últimos 05 anos, a contar da data de inscrição no pleito; 
4.1.4. não ser parte de processos em trâmite na Comissão de Ética no momento da inscrição para esta 

seleção (por partes de processos, entende-se denunciantes e denunciados(as)); 

4.1.5. não exercer cargo de direção no IFBA no momento da inscrição. Caso o(a) servidor(a) venha a 

exercer um cargo dessa natureza durante seu mandato como membro(a) ou representante local da 
Comissão de Ética, deverá informar isso ao colegiado e solicitar seu afastamento das funções exercidas 

na Comissão de Ética do IFBA; 

4.1.6. não esteja atuando em diretoria de sindicato; 
4.1.7. ter disponibilidade para participar do curso de formação ofertado anualmente pela Comissão de 

Ética Pública – CEP;  

4.1.8. ter disponibilidade para participar das reuniões ordinárias e extraordinárias semanais da 
Comissão de Ética. 

4.1.9. Os(as) candidatos(as) a representantes locais só poderão concorrer à vaga do campus em que 

estão lotados(as). 

4.2. Caso o(a) servidor(a) fique no cadastro reserva e seja convocado(a) em qualquer outra data durante 
a vigência deste Edital, deverá, ainda, cumprir os requisitos do item 4.  

 

5. DA SELEÇÃO 

 

5.1. O Processo Seletivo de Membro Suplente e Representes Locais da Comissão de Ética será 

realizado em fase única, com análise e homologação da inscrição e avaliação de texto produzido 

pelo(a) candidato(a). 
 



 

 
 

5.2. O(a) candidato(a) para membro suplente e para representante local deverá: 

a) Preencher ficha de inscrição (ANEXO II), com autodeclaração, frente aos requisitos previstos no 

item 4 deste Edital.  
b) Elaborar um pequeno texto, respondendo à seguinte pergunta: Por que deseja ser um 

representante/membro da Comissão de Ética e como sua participação poderá colaborar com os 

trabalhos desta Comissão, considerando o que preconiza o Decreto 1.171/94? (com, no mínimo, 05 e, 

no máximo, 20 linhas).  
5.2.1. Para a elaboração do texto, deverá ser utilizado formulário próprio, conforme disposto no Anexo 

II deste Edital. Toda inscrição realizada até a data limite exposta no item 10 deste Edital será seguida 

de uma confirmação de recebimento por parte desta Comissão. 
5.2.2. O envio do Anexo II, que contém ficha de inscrição e formulário para atender à alínea “b” do 

item 5.2 deste Edital, deverá respeitar a data constante no cronograma disposto no item 10. 

5.2.3. Respeitando o citado cronograma, o interessado deverá encaminhar e-mail para:  
com.etica@ifba.edu.br, com assunto: Inscrição – Edital de Seleção Nº 01/2021, constando no corpo 

do e-mail apenas o nome do(a) candidato(a) e a vaga à qual pretende concorrer. O Anexo II, 

preenchido, deverá ser anexado a esse e-mail, atentando-se ao formato explicitado no item 5.2.4.  

5.2.4. O Anexo II deste Edital também será disponibilizado em formato Word para que os(as) 
candidatos(as) possam preenchê-lo pelo computador, imprimi-lo, assiná-lo, transformá-lo em PDF e 

anexá-lo ao e-mail de envio da inscrição, explicado no item 5.2.3. 

5.3. As alíneas “a” e “b” do item 5.2 deste Edital serão analisadas da seguinte forma pela Comissão de 
Ética: 

5.3.1. A ficha de inscrição será avaliada quanto a haver ou não consonância entre as informações 

prestadas na autodeclaração e a atual situação laboral do(a) candidato(a), sendo que o não cumprimento 

de um ou mais requisitos para a seleção constantes no item 4 deste Edital desclassificará o(a) 
candidato(a) durante todo o tempo de vigência deste Edital. 

5.3.2. O texto referente à alínea “b” do item 5.2 deste Edital será analisado quanto a: 

a) coesão, coerência e adequação à Norma Padrão da Língua Portuguesa – com nota de 0 a 2. 
b) pertinência temática – com nota de 0 a 3. 

c) relação com os princípios éticos contidos no Decreto 1.171/94 – com nota de 0 a 5. 

5.3.3. A nota final será obtida por meio da soma das notas do item 5.3.2 deste Edital, cujo valor máximo 
é 10. 

5.3.4. Serão considerados(as) aprovados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem a média maior ou 

igual a 7,0 (sete). 

5.4. Em caso de empate entre dois ou mais candidatos(as), terá preferência o(a) candidato(a) que, na 
seguinte ordem: 

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste processo seletivo, 

conforme art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);  
b) tiver maior tempo de exercício efetivo na Instituição.  

5.4.1. Persistindo o empate, terá preferência o(a) candidato(a) com maior idade. 

5.5. Serão enviados à dirigente máxima da Instituição os nomes dos(as) candidatos(as) aprovados(as) 
conforme número de vagas estabelecidas no presente certame, solicitando designação, por meio de 

portaria, do(a) membro e dos(as) representantes locais selecionados(as). Os(as) demais 

selecionados(as) constarão como cadastro de reserva e poderão ser chamados(as), a critério da 

Comissão de Ética, para vagas que vierem a surgir durante o período de vigência deste Edital. 
5.6. Nesse sentido, os(as) servidor(es) selecionados(as) deverão assumir as vagas de representantes 

locais e a vaga de suplência de membro assim que houver a publicação de Portaria formalizando o ato, 

desde que cumpridos os requisitos do item 4 deste Edital. 
 

 

 

 

 



 

 
 

6. DA INSCRIÇÃO 

 

6.1. As inscrições estarão abertas conforme disposto no cronograma (item 10 deste Edital) e serão 
feitas exclusivamente via e-mail, conforme descrito nos subitens 5.2.3 e 5.2.4. 

6.2. No formulário de inscrição (Anexo II), constam campos para preenchimento dos dados pessoais 

e do texto solicitado no item 5.2. 

6.3. O(a) candidato(a) que não preencher os dados obrigatórios e não apresentar na íntegra a resposta 
será sumariamente desclassificado(a). 

6.4. Eventuais pedidos de impugnação de inscrição deverão ser encaminhados por meio do formulário 

constante no Anexo III, devidamente identificados pelo(a) autor(a) e fundamentados, no prazo 
estabelecido no item 10, por escrito, ao e-mail com.etica@ifba.edu.br, com o assunto “impugnação de 

inscrição de candidato(a) a membro suplente/representante local da Comissão de Ética”. 

6.5. A Comissão de Ética não se responsabiliza por solicitações de inscrição via Internet não recebidas 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados.  

6.6. É de responsabilidade do(a) candidato(a) observar e cumprir os prazos referentes a este Edital, 
constantes no Cronograma (item 10), assim como acompanhar as informações referentes a esta seleção, 

que serão publicadas na página da Comissão de Ética do IFBA: 

https://portal.ifba.edu.br/reitoria/comissaodeetica. 
 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1. A classificação final dar-se-á de acordo com os critérios estabelecidos no item 5 e seus subitens. 
7.1.1. Eventuais recursos contra o resultado preliminar deverão ser encaminhados por meio do 

formulário constante no anexo III, devidamente identificados pelo(a) autor(a) e fundamentados, no 

prazo estabelecido no item 10, por escrito, ao e-mail com.etica@ifba.edu.br, com o assunto “Recurso 
do Resultado Preliminar – Edital 001/2021 – Comissão de Ética” 

7.2. O resultado final, com os servidores aprovados, será divulgado em ordem alfabética, conforme 

Cronograma, na página da Comissão de Ética do IFBA: 
https://portal.ifba.edu.br/reitoria/comissaodeetica.  

 

8. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO 

 
8.1. Os pedidos de impugnação de candidaturas e de recursos referentes a indeferimento de inscrição 

e a resultado preliminar deste Processo Seletivo deverão ser encaminhados ao e-mail da Comissão de 

Ética do IFBA (com.etica@ifba.edu.br), por meio de formulário constante no Anexo III deste Edital, 
obedecendo aos prazos constantes no Cronograma, item 10 deste Edital.  

 

9. DOS RESULTADOS 

 

9.1. O resultado deste Processo Seletivo será divulgado na página da Comissão de Ética do IFBA: 

https://portal.ifba.edu.br/reitoria/comissaodeetica. 
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10. DO CRONOGRAMA  

 

Ação / Atividade Data Horário/Local 

Publicação do Edital 06/07/2021 Página da Comissão de Ética do IFBA: 
https://portal.ifba.edu.br/reitoria/comissaodeetica 

Inscrições 06/07/2021 a 

13/07/2021 

Via e-mail endereçado à Comissão de Ética do 

IFBA: com.etica@ifba.edu.br 

Publicação da lista de 
inscritos 

Até 20/07/2021 Página da Comissão de Ética do IFBA: 
https://portal.ifba.edu.br/reitoria/comissaodeetica 

Recurso de impugnação e/ou 

de indeferimento de 
inscrições 

Até 22/07/2021 Via e-mail endereçado à Comissão de Ética do 

IFBA: com.etica@ifba.edu.br 

Resultado dos recursos de 

impugnação e/ou de 

indeferimento de inscrições 

Até 23/07/2021 Página da Comissão de Ética do IFBA: 

https://portal.ifba.edu.br/reitoria/comissaodeetica 

Resultado preliminar do 

processo seletivo 

Até 30/07/2021 Página da Comissão de Ética do IFBA: 

https://portal.ifba.edu.br/reitoria/comissaodeetica 

Interposição de recurso do 

resultado preliminar  

Até 03/08/2021 Via e-mail endereçado à Comissão de Ética do 

IFBA: com.etica@ifba.edu.br 

Resultado dos recursos do 

resultado preliminar e 

homologação do resultado 

final (em ordem alfabética) 

Até 06/08/2021 Página da Comissão de Ética do IFBA: 

https://portal.ifba.edu.br/reitoria/comissaodeetica 

 

 

11. DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos, quando arguidos, serão resolvidos pela Comissão de Ética do IFBA. 

 

 
 

 

Salvador, 06 de julho de 2021 
 

 

 

 
 

 

Andréia Santos Ribeiro Silva 
Presidente da Comissão de Ética do IFBA 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 

COMISSÃO DE ÉTICA DO IFBA  

 

 

ANEXO I 

 
Lista dos Campi do IFBA por vaga para Representante Local da Comissão de Ética: 

  

CAMPUS Quantidade de Vagas Disponíveis 

Barreiras 01 

Brumado 01 

Camaçari 01 

Euclides da Cunha 01 

Eunápolis Cadastro reserva 

Feira de Santana Cadastro reserva 

Ilhéus 01 

Irecê 01 

Jacobina 01 

Jequié 01 

Juazeiro 01 

Lauro de Freitas  01 

Paulo Afonso 01 

Porto Seguro 01 

Salvador 01 

Santo Amaro 01 

Santo Antônio de Jesus 01 

Seabra 01 

Simões Filho 01 

Ubaitaba 01 

Valença 01 

Vitória da Conquista Cadastro reserva 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 

COMISSÃO DE ÉTICA DO IFBA  

 

ANEXO II 

 

Assinatura do(a) candidato(a) _________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________________ Matrícula SIAPE: ___________ 

E-mail institucional: _____________________________  Telefone para contato: ________________________ 

Candidato(a) à vaga de:  (   ) membro suplente (   ) representante local do campus _______________________ 

Declaração: Eu, _________________________, servidor(a) efetivo(a) do IFBA campus ___________________,  

matrícula SIAPE nº _______, declaro cumprir os requisitos do item 4 do Edital de Seleção Nº 01/2021 – 

Comissão de Ética do IFBA para concorrer à vaga de _____________________ da Comissão de Ética do IFBA. 

Assinatura: ___________________________________________________ 

 
Por que deseja ser um(a) membro/representante local da Comissão de Ética do IFBA e como sua participação 

poderá colaborar com os trabalhos da Comissão, considerando o que preconiza o Decreto 1.171/94? 

Resposta (entre 05 e 20 linhas): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 

COMISSÃO DE ÉTICA DO IFBA  

ANEXO III – Pedido de Impugnação / Recurso contra indeferimento de inscrição / Recurso 

contra resultado preliminar 

Nome: _______________________________________________ SIAPE: _____________ 

Candidato(a) à vaga de (se aplicável): ___________________________________ 

Assinale a alternativa referente à sua pretensão: 

1) Pedido de Impugnação de inscrição de candidato  (   ) 

2) Recurso de Indeferimento de inscrição de candidato  (   ) 

3) Recurso quanto ao resultado preliminar   (   ) 

Razões do Recurso / Pedido de Impugnação: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

__________________, _______ de _____________ de 2021 

Local, data 

______________________________________________ 

Assinatura 


