
 
 

 

 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
 

EDITAL Nº 04/2020 - SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE DISCENTES PARA OS 
CURSOS FIC (Formação Inicial e Continuada) EM EaD DO INSTITUTO 

FEDERAL DA BAHIA - Campus de Salvador 

 

O DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA DA 
BAHIA – CAMPUS DE SALVADOR, no uso de suas atribuições normativas, em 
consonância com a lei nº 12.513 de 26 de outubro de 2011, alterada pela lei nº 12.816 de 
5 de junho de 2013 e a Resolução CD/FNDE nº 04 de 16 de março de 2012, alterada pela 
Resolução CD/FNDE nº 06 de 12 de março de 2013, torna público o presente Edital, que 
contém as normas referentes ao PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO DE 
DISCENTES PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS (SETEC/MEC), 
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) NA MODALIDADE 
A DISTÂNCIA. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O objetivo do presente Edital é selecionar discentes para os Cursos de Formação 
Inicial e Continuada (FIC) na Modalidade à Distância, gratuito, pelo Programa Novos 
Caminhos, que será ofertado pelo Instituto Federal da Bahia. A presente seleção será 
regida por este edital e executada pelo IFBA Campus de Salvador. 

1.2 A Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores – FIC, prevista no art. 39 da Lei 
no 9.394/96 e normatizada pelo Decreto 5.154/04, consiste em cursos gratuitos de 
qualificação, formação e aperfeiçoamento profissional de curta duração para inserção ou 
reinserção de trabalhadores no mundo do trabalho, para exercício profissional e elevação 
de escolaridade.  

1.3 Toda comunicação referente a este Processo Seletivo, será realizada, via internet, por 
meio do endereço eletrônico https://portal.ifba.edu.br/salvador, desobrigando o IFBA de 
fazê-lo por outros meios de comunicação, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar as publicações relativas a este Processo Seletivo.  

1.4 Serão ofertadas 100 vagas totais para o curso FIC de Programador Web, com carga 
horária total de 200 horas, sendo que 40 vagas serão destinadas a alunos regularmente 
matriculados no IFBA, Campus de Salvador, e o restante das vagas serão por ampla 
concorrência (público em geral). 



1.5 Ao se inscrever, o candidato declara ter ciência de que aceita, de forma irrestrita, as 
condições estabelecidas neste edital, não podendo alegar desconhecimento das 
informações.  

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

2.1 Para o preenchimento das vagas do presente processo seletivo simplificado, o 
candidato deverá atender aos requisitos a seguir: 

a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente com idade 
mínima de 16 anos; 

b) Possuir formação mínima de ensino fundamental II completo; 
c) Possuir acesso e habilidade no uso de computadores, recursos de comunicação 

online (internet, e-mail, chat); 
d) Preencher o formulário disponível no link https://bit.ly/cursoficssa, no prazo 

previsto no edital, logado numa conta Google, respondendo obrigatoriamente 
todas as informações, anexando cópia digitalizada e legível dos documentos RG 
e CPF, e Comprovante de Escolaridade (declaração ou histórico). 

3. DA SELEÇÃO 

3.1 A forma de seleção será por ordem de inscrição digital através de formulário citado 
no item 2.1, alínea d). O IFBA Campus de Salvador divulgará a lista dos candidatos 
contemplados no endereço eletrônico https://portal.ifba.edu.br/salvador, no dia 19 de 
Maio de 2020, bem como a lista de candidatos em cadastro reserva.  

3.2 O candidato receberá no seu e-mail a confirmação da realização da  inscrição, ao 
finalizar o preenchimento e submissão do formulário.  

3.3 Serão disponibilizadas 100 (cem) vagas totais distribuídas em: 40 vagas para a 
comunidade interna (alunos do Campus Salvador), e 60 vagas para comunidade externa 
seguindo a tabela abaixo: 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE DE VAGAS OFERTADAS 

40 vagas  - alunos do IFBA - Campus de 
Salvador 

100% para alunos devidamente matriculados no 
IFBA - Campus de Salvador. 

60  vagas - ampla concorrência 20% para pessoas de baixa renda oriundos de 
instituições públicas de ensino; 

30% para pessoas que se autodeclararem de 
origem indígena, negros e deficientes, oriundos 
de instituições públicas de ensino.  

50% para ampla concorrência 

 



3.4 Para as vagas de ampla concorrência, serão reservadas 50% das destas para o público 
adulto, que não deram continuidade aos estudos, todavia, caso esse percentual não seja 
preenchido poderá ser ocupado pelo público em geral. 

4. DA MATRÍCULA 

4.1 O IFBA Campus de Salvador providenciará a matrícula dos contemplados no curso, 
utilizando a documentação encaminhada, por meio digital, através do formulário de 
inscrição, conforme descrito no item 2.1. 

4.1.1 Em função da pandemia da COVID-19, a entrega do Comprovante de Escolaridade 
poderá ser feita no retorno das atividades presenciais. A certificação estará condicionada 
a entrega de toda documentação exigida ao final do curso. 

4.2 Se o número de candidatos inscritos for superior ao número de vagas será composta 
uma lista de espera, considerando as possíveis desistências.  

4.3 Caso não seja preenchido o número de vagas disponibilizadas, serão realizadas novas 
chamadas posteriormente, no site https://portal.ifba.edu.br/salvador, por ordem de 
inscrição. 

5. CRONOGRAMA  

5.1 O processo seletivo seguirá o cronograma do quadro abaixo: 

ETAPAS DATA 

Publicação do edital 14/05/2020 

Período de Inscrição 14/05/2020 à 18/05/2020 

Publicação de lista de inscritos 19/05/2020 

Matrícula on-line De 20/05/2020 a 21/05/2020  

Chamadas para matrículas de vagas não 
preenchidas 

De 22/05/2020 a 25/05/2020 

Início das aulas 29/05/2020 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Processo Seletivo Simplificado, bem como da Organização Didática 
e demais normas didático-pedagógicas do IFBA, não sendo aceita alegação de 
desconhecimento. 

6.2. Os prazos deste Edital poderão ser modificados de acordo com necessidade 
administrativa o/ou orçamentária. 



6.3 Candidatos que não computarem frequência no início do curso (até 5 dias) serão 
desligados e serão chamados candidatos da lista de espera. 

6.4 A inexatidão de informações excluirá automaticamente o candidato. 

6.5 Os (as) candidatos (as) que tiverem dúvidas poderão entrar em contato com a equipe 
responsável pelo processo seletivo, através do e-mail: daead.salvador@ifba.edu.br. 

6.6 Este Edital entra em vigor a partir da data de publicação. 

6.7 A Diretoria Adjunta de Ensino à Distância (DAEaD), a Diretoria de Extensão e 
Relações Comunitárias (DIREC) e a Direção-Geral do Campus Salvador reservam-se ao 
direito de deliberar sobre os casos omissos e as situações não previstas neste edital.  

 

 

 


