
 

 

Chamada Pública para Bolsa de Extensão – GPEC 

DIREC/CAMPUS SLAVADOR - FLUXO CONTÍNUO. 

1. ABERTURA 

 
O Grupo de Pesquisa em Educação, Cultura e Processos Sociais - GPEC comunica aos 

estudantes das Licenciaturas e do Curso de Análise e Desevolvimento de Sitemas regularmente 

matriculados nos cursos do campus Salvador do IFBA, a abertura de inscrições para a seleção de 

bolsistas para atuar em projetos de extensão tecnológica para a educação básica desenvolvidos 

pelo GPEC no ano de 2020. 

 

TEMA: Rede Colaborativa de Análise de Indicadores Educacionais da Educação Básica da 

Região Metropolitana de Salvador - RMS  

2. CALENDÁRIO 

 
Inscrições: De 10/02/2020 a 11/02/2020. 

 
Local: A inscrição será feita através do e-mail robertomelo@ifba.edu.br com o envio dos 

documentos devidamente digitalizados. 

Divulgação das inscrições homologadas e convocação para entrevistas: até 11/02/2020. 

Entrevistas: 12/02/2020. 

Divulgação dos resultados: até 13/02/2020. 

 
3. SOBRE AS VAGAS E AS BOLSAS 

 
Serão selecionados 06 (quatro) bolsistas. O valor das bolsas será de R$ 299,40 mensais e a 

duração das mesmas será de 03 (três) meses à liberação dos recursos solicitados. 

4. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO. 

 
- Ser maior de 18 anos e ter disponibilidade para atuar em atividades externas; 

 
- Estar regularmente matriculado em um dos cursos técnicos, tecnológicos, licenciaturas e 

bacharelados do IFBA e estar cursando a partir do segundo semestre; 

- Ter desempenho acadêmico suficiente, evidenciado pelo histórico escolar; 

 
- Dedicar, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais ao projeto (preferencialmente no turno 

vespertino); 

- Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da bolsa; 

- Não ser beneficiado por outra bolsa de qualquer natureza, durante toda a vigência da bolsa. 

 
5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 
- Informar do corpo de e-mail, Nome Completo, Data de Nascimento, Curso e a 

Disponibilidade Turnos para atuação do Projeto; 

- Histórico escolar (obtido através do Portal do Aluno), RG e CPF; (PDF) 



 
- Cópia do Comprovante de Matrícula; (PDF) 

 
- Currículo Lattes atualizado (Plataforma Lattes); 

 
- Declaração do Candidato de que não possui vínculo empregatício e que não é beneficiado 

por outra bolsa. 

OBSERVAÇÃO: Apresentar comprovante bancário de conta corrente, demonstrando que a conta 

está ativa e constando o nome do banco, agência e número da conta. A conta não pode ser 

“poupança” nem conta conjunta. 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
- O processo de seleção será iniciado após divulgação da lista de inscrições homologadas; 

 
- Apenas serão homologadas inscrições que atendam às exigências desta Chamada Pública, 

incluindo a apresentação das cópias dos documentos acima descritos que foram enviados 

para o e-mail robertomelo@ifba.edu.br ; 

- A ausência de qualquer documento implicará na eliminação do candidato, não sendo possível 

alteração e/ou complementação da documentação após a submissão do pedido, ainda que 

dentro do prazo, em nenhuma hipótese; 

- A seleção será realizada pela equipe que desenvolverá o projeto; 
 

- A avaliação será efetuada pela análise formal dos documentos exigidos dos candidatos 

(Currículo Lattes, Histórico Escolar e Comprovante de matrícula), avaliação das questões 

constantes do Formulário de Inscrição e entrevista. 

 
- Os candidatos a bolsa deverão comparecer às 14h, do dia 12/02/2020, no Laboratório de 

Modelagem Computacional - LAMC, 1º ANDAR DO BLOCO “O”, local onde ocorrerá a 

Entrevista. 

7. O QUE SE DESEJA DE UM BOLSISTA DO GEPEC 

 
- Afinidade e/ou experiência com atividades e/ou projetos na área social; 

 
- Disposição para o estudo de assuntos relacionados com a temática da Gestão, Políticas e 

Tecnologias para a melhoria da qualidade da Educação Básica: 

- Participação assídua e ativa nas atividades de avaliação, socialização e sistematização 

promovidas pela equipe do Grupo de Pesquisa; 

- Cumprimento dos prazos para entrega dos Relatórios Parciais e Finais (em formato impresso 

e digital) e para a realização de seus planos de trabalhos; 

- Fazer referência à sua condição de bolsista de Extensão do IFBA nas publicações e 

apresentações em eventos extensionistas e/ou científicos. 

 

Salvador, 10 de Fevereiro de 2020 
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