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EDITAL nº 10/2021 -  Edital de Seleção de Alunas Bolsistas para o Projeto AMEII, 

do Campus de Salvador, Programa IF Mais Empreendedor 

1. Objetivo 

1.1 Este edital visa selecionar 6 (seis) estudantes do Campus de Salvador, regularmente 

matriculadas, para participação como bolsistas no projeto AMEII – Atendimento a Mulheres 

Empreendedoras Individuais da Ilha de Itaparica, aprovado no Edital Conjunto nº 

01/2021/PRPGI/PROEX/IFBA - Mais Mulher Empreendedora. 

1.2 As atividades da consultoria têm previsão de duração de 06 (seis) meses e serão realizadas 

de junho a novembro de 2021. 

1.3 Em razão das orientações para distanciamento social, as atividades que demandem 

reuniões, conversas e/ou apresentação de materiais/informações deverão ser realizadas de 

forma remota, evitando-se a presencialidade. 

1.4 Espera-se, com a realização do projeto, que as estudantes participantes possam:  

a) apoiar e orientar, através de consultoria especializada, 06 (seis) mulheres 

microempreendedoras individuais das áreas de Economia Criativa, Alimentação e Beleza, 

residentes da ilha de Itaparica, com vistas ao enfrentamento da crise econômica, sanitária e 

social decorrente da pandemia global de COVID-19. 

b) desenvolver novas habilidades e competências, por meio do seu envolvimento em atividades 

de empreendedorismo e extensionismo tecnológico. 

 

2. Das Vagas e das Bolsas 

 

2.1 Serão disponibilizadas 05 (cinco) vagas para o curso superior de Administração e 01 (uma) 

vaga para qualquer curso técnico da forma integrada. 

2.2 Poderão compor as equipe projeto AMEII – Atendimento a Mulheres Empreendedoras 

Individuais da Ilha de Itaparica apenas estudantes mulheres que: 

2.2.1 Estejam regularmente matriculadas e frequentes no IFBA - Campus Salvador, que estejam 

cursando a partir do 2º semestre, no caso das vagas para o curso superior de Administração; e 

a partir do 3º ano, no caso da vaga para curso técnico da forma integrada; 

2.2.2 Nunca tiveram experiência profissional, pois o projeto pretende selecionar estudantes que 

desejem iniciar a sua jornada no mundo do trabalho, com o intuito de oportunizar às discentes a 

chance de iniciar uma carreira e potencializar seus currículos para futuras oportunidades de 

mercado; 

2.2.3 Tenha disponibilidade para participar das atividades do projeto de junho a dezembro/2021, 

com uma carga horária de trabalho de 20 (vinte) horas semanais.  

2.2.4 Possua conta bancária em seu próprio nome (conta corrente), com chave PIX cadastrada. 

2.2.5 Tenha acesso livre a computador, celular e internet; 

2.2.6 Possua habilidades básicas com o pacote Office (Word, Excel e Power Point); 

2.2.7 Possua habilidades comunicativas e de escrita; 
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2.2.8 As principais características desejadas para esta seleção são a vontade e disposição para 

aprender coisas novas (conceitos, metodologias, ferramentas, comportamentos) e a 

identificação pessoal com a missão do projeto, que é atender as demandas de negócio de 

empreendedoras em situação de vulnerabilidade sem julgamentos e com conhecimento técnico 

de linguagem acessível. O projeto pode ser acessado AQUI 

2.3 As estudantes se comprometem a acatar e cumprir as orientações da coordenação do projeto 

até a finalização do processo de consultoria. 

2.4 As estudantes se comprometem a participar das ações de treinamento oferecidas pela 

coordenação do programa e pelo coordenador da equipe, a fim de se prepararem para execução 

do projeto e para auxiliar as empresas. 

2.5 A estudante com idade inferior a 18 anos, não emancipado, deverá apresentar preenchido e 

assinado o Termo de Autorização dos Pais ou Responsável, conforme ANEXO I.  

2.6 O valor da bolsa para cada estudante será de R$ 400 (quatrocentos) reais mensais, para 

uma carga horária semanal de 20 horas durante os 06 (seis) meses de duração do projeto. 

2.7 O valor mensal de cada bolsa destinado ao(à) bolsista é individual e indivisível. 

2.8 As bolsas poderão ser canceladas a qualquer tempo: 

a) a pedido do estudante; 

b) por desistência do estudante; 

c) a pedido da Coordenação da Equipe; 

d) por não cumprimento das exigências do projeto; 

e) por trancamento de matrícula; 

f) por sanção disciplinar; 

g) por falta de inscrição pelo estudante em disciplinas no período de vigência da bolsa; 

h) por descumprimento dos requisitos deste edital; 

i) por descumprimento à legislação aplicável, em especial às descritas neste Edital.  

2.8.1 As estudantes que tiverem suas bolsas canceladas, pelos motivos acima, poderão ser 

substituídas no decorrer do período, por meio de seleção gerida pela coordenadora ou 

aproveitamento de lista do Edital inicial de seleção. 

2.8.2 A substituição de estudantes bolsistas poderá ocorrer até o 5º mês do desenvolvimento da 

proposta e deverá ser feita em até 7 dias corridos, após a desistência do estudante desistente. 

2.9 Descrição dos Projetos que possuem vagas para seleção de alunos bolsistas: 

 

3. Das Inscrições 

3.1 As inscrições devem ser realizadas através do link: https://forms.gle/HHfrUo5MJxR6e9rGA 

3.2 Não é possível salvar e continuar, posteriormente, o processo de preenchimento do 

formulário.  

3.3 No ato da inscrição, a candidata deve anexar:  

a) Documento oficial de identificação, com foto; 

b) Declaração do ANEXO I, caso seja menor de 18 anos; 

c) Comprovante de matrícula; 

https://drive.google.com/file/d/1-0P9ESyHcqpg2SxxjL2mmhvz8AQyl0Hp/view?usp=sharing
https://forms.gle/HHfrUo5MJxR6e9rGA
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d) Histórico Escolar do curso matriculado. 

 

3.4 As inscrições devem ser feitas conforme o Cronograma descrito no item 5. 

3.5 Enquanto durar o projeto, a estudante não pode receber nenhuma outra bolsa fornecida por 

instituição pública ou privada, incluindo remunerações referentes a estágios, bolsa de pesquisa 

ou extensão, nem possuir vínculo empregatício de qualquer natureza, nem participar, mesmo 

que sem remuneração, de atividades de outros projetos. 

 

4. Do processo seletivo 

4.1 É imprescindível que, antes de realizar a inscrição, a candidata realize a leitura completa do 

projeto AMEII, disponível AQUI 

4.2 A responsabilidade pela seleção dos bolsistas fica a cargo da coordenação do projeto. 

4.3 A critério dos responsáveis, poderá existir ampliação das vagas para outros cursos ou 

critérios, caso não haja quórum de inscritos. 

4.4 A seleção será realizada em 02 (duas) fases distintas, cada uma com pontuação de até 10 

pontos.  

4.4.1 A primeira etapa consiste em Avaliação do Histórico Escolar, onde a nota da candidata 

será equivalente ao seu coeficiente de rendimento (CR), apontado no Histórico Escolar.  

4.4.2 A segunda etapa consiste em Entrevista, a ser realizada de forma virtual. 

4.4.3 A nota final é dada pela fórmula NF = (NOTA CR x 0,3) + (NOTA ENTREVISTA x 0,7) 

4.5 O cronograma de realização das entrevistas (com data e horário de cada candidata) será 

enviado por e-mail às candidatas, após divulgação das inscrições homologadas. 

4.6 A entrevista será individual, na qual será avaliado se as competências e habilidades da 

candidata são compatíveis para atuação nas atividades, bem como as experiências e afinidades 

com a temática do projeto. 

 

5. Cronograma  

Inscrições 12 a 15/05/2021 

Divulgação dos inscritos 17/05/2021 

Realização de Entrevistas 18 e 19/05/2021 

Resultado Final Até 20/05/2021 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-0P9ESyHcqpg2SxxjL2mmhvz8AQyl0Hp/view?usp=sharing
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6. Disposições Finais 

6.1 Ao concorrer a este edital, as participantes declaram-se cientes das regras, condições e 

obrigações estabelecidas. Consentem ainda o tratamento dos dados pessoais informados para 

a finalidade do Edital, em conformidade com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, bem 

como autorizam o uso de sua imagem e voz, destinados à divulgação ao público em geral por 

diferentes meios. 

6.2 As dúvidas podem ser encaminhadas diretamente para a coordenação do projeto, através 

do e-mail iara.barreto@ifba.edu.br ou através do telefone (71) 99357-2463 (Whatsapp). 

 

 

Salvador, 12 de maio de 2021. 

 

Coordenação do Projeto AMEII 
Edital Conjunto nº 01/2021/PRPGI/PROEX/IFBA - Mais Mulher Empreendedora 
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ANEXO I 

 

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL 

(para menores de 18 anos) 

  

Título do projeto: ____________________________________________________ 

Nome da estudante: __________________________________________________ 

CPF: _____._____._____-___ 

  

Declaro conhecer e aceitar os critérios e as normas que regem este Edital,  no qual a estudante 

__________________________________________, neste ato sob minha responsabilidade, 

participará desenvolvendo as atividades, com carga horária de 20 horas semanais e receberá 

durante a vigência do programa o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente à 

bolsa, durante 06 (seis) meses. 

Assumo o compromisso de devolver à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, 

Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico (FADEMA), em valores atualizados, a(s) 

mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e os compromissos do plano de 

trabalho do projeto mencionado não sejam cumpridos. 

Certifico como verdadeiras as informações prestadas acima e autorizo o estudante identificado 

a participar do programa, nas condições definidas no edital. 

  

Local/UF, data. 

            

 Assinatura do responsável: ___________________________________________ 

Nome completo do responsável*: ______________________________________ 

CPF do responsável: _____._____._____-___ 

Telefone: (___) __________-________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

*Necessário anexar cópia do RG do responsável e comprovação de sua responsabilidade com 

o menor 

  

    


