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     EDITAL Nº 03/2022/IFBA/CAMPUS DE SALVADOR/IFBA   

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CRIAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE 

BOLSISTAS PARA MONITORIA TECNOLÓGICA 

 

 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), 

Campus de Salvador, no uso das suas atribuições legais, torna público o presente Edital, 

contendo as normas referentes ao processo seletivo para criação de cadastro reserva 2022 

de Bolsistas para atuarem como Monitores Tecnológicos, nos termos aqui estabelecidos. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 A presente Chamada Pública tem como objetivo regulamentar a seleção de cadastro reserva 

para bolsistas para atuarem como Monitores Tecnológicos que contribuirão no 

apoio/colaboração das Diretorias, Geral, de Ensino, de Pesquisa, e de Extensão do Campus de 

Salvador. 

1.2 Toda a 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.  

1.3 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 DO(A) BOLSISTA  

 

2.1 Ser estudante devidamente matriculado(a) em curso do IFBA, Campus de Salvador; 

2.2 Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para realizar as atividades de previstas 

neste edital; 

2.3 Possuir conhecimentos em operação de tecnologias digitais como redes sociais, streaming 

e outras ferramentas tecnológicas de comunicação; 

2.4 Possuir conhecimento em edição de material gráfico e audiovisual, assim como da 

utilização de softwares e plataformas para essa finalidade; 

2.5 Possuir computador ou notebook com acesso à internet, possuindo processador similar ou 

superior ao Intel core i3 6ª geração; 

2.6 Possuir conhecimentos de utilização de aplicativos de serviço de videoconferência e 

transmissão de vídeos ao vivo, como Stream Yard, Google Meet, Teams, e gerenciamento em 

redes sociais como Instagram, Facebook e outros; 

https://portal.ifba.edu.br/salvador
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3 DAS BOLSAS  

 

3.1 O valor da Bolsa é de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) mensais para estudantes do campus 

de Salvador  pagos conforme disponibilidade orçamentária e financeira do Campus de Salvador 

do IFBA. 

3.1. Os estudantes que recebem outro tipo de bolsa de extensão, ensino e/ou pesquisa ou 

estágios remunerados podem participar da seleção como voluntário. 

3.2  5% (cinco) das vagas serão destinadas aos estudantes com deficiência. 

Parágrafo Único: As vagas reservadas para pessoas com deficiência deverão ser 

disponibilizadas 01 (uma) para cada nível, a saber Curso Técnico ou Subsequente e Cursos 

Superiores, caso não haja o preenchimento delas, estas serão disponibilizadas para o quadro 

dos classificados.  

 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições para este processo seletivo são gratuitas e em datas definidas no  

cronograma deste Edital  (Anexo I) ; 

4.2 A inscrição ocorrerá, exclusivamente por meio eletrônico, conforme a seguir: 

i) Preenchimento e envio do formulário eletrônico disponível no link: 

https://forms.gle/XYKN7NH66JDpzeDx9; 

ii)  Incluir no formulário os documentos digitalizados em um único arquivo eletrônico em 

formato PDF, na seguinte ordem: 

● Curriculum (Anexo II); 

● Cópias digitalizadas de RG, CPF e Comprovante de matrícula. 

● Histórico escolar parcial atualizado. 

● Documentação comprobatória para análise curricular, organizados conforme Barema 

(Anexo III). 

● Declaração de autorização do responsável, para menor de idade (Anexo IV). 

 

 

 

5  DA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DO(A) BOLSISTA 

5.1 A seleção se dará a partir dos seguintes critérios: 
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● A Primeira Etapa, eliminatória e classificatória, consiste na análise curricular conforme 

Barema apresentado no Anexo III com documentação comprobatória; 

● A Segunda Etapa, classificatória, consiste na realização de uma avaliação de 

habilidades. 

5.2 A pontuação final será determinada pela média aritmética das notas obtidas na primeira e 

na segunda etapa; 

5.3 Serão considerados como critérios de desempate, na seguinte ordem: 

 a) Maior pontuação na avaliação de habilidade;  

 b) Maior pontuação na análise curricular;  

 

c) Discente que esteja no ano/semestre mais avançado no curso.  

 

5.4 Para a aprovação final neste Edital serão respeitados os seguintes critérios, 

cumulativamente: 

 

a) pontuação final igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos; 

b) primeira etapa com nota igual ou superior a 30 (trinta)  pontos. 

 

5.5 Os resultados da Primeira Etapa, Segunda Etapa e Resultado Final serão divulgados no 

sítio eletrônico do IFBA do campus de Salvador, https://portal.ifba.edu.br/salvador, conforme 

Cronograma deste Edital (Anexo I).   

 

5.6 Após convocação, os (as) candidatos(as) selecionados(as) terão o prazo de 02 (dois) dias 

para assinar Termo de Compromisso, encaminhar para o e-mail: 

gabinetecampusdesalvador@gmail.com e iniciar suas  atividades.  

 

5.7 Caso o(a) candidato(a) convocado(a) não entregue o Termo de Compromisso no  referido 

prazo, ele será desclassificado, e será convocado(a) o(a) próximo(a) discente a partir da ordem 

de classificação.  

 

5.8 A Comissão de Seleção para este Edital será composta por três servidores(as) 

designados(as) pela Diretoria Geral do Campus de Salvador do IFBA. 

 

 

 

 

 

 

 

6 DAS ATRIBUIÇÕES DO (A) BOLSISTA 
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6.1 Cabe ao(à) bolsista selecionado(a) cumprir 20 horas semanais de atividades de monitoria 

tecnológica conforme o plano de trabalho, atestadas pela respectiva Diretoria que o bolsista 

esteja vinculado. 

 

6.2 Colaborar com o apoio técnico não presencial às Diretorias, Geral, de Ensino, de Pesquisa, 

e de Extensão, do Campus de Salvador, na utilização de plataformas, programas e/ou recursos 

digitais empregados para o desenvolvimento das atividades propostas pelas Diretorias; 

 

6.3 Acompanhar as atividades desenvolvidas no infocentro, requisitar assistência aos 

equipamentos 

 

6.4 Elaborar o Plano de Trabalho de atividades no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o 

início das atividades do (a) bolsista, em conjunto com  o(a) responsável pelo acompanhamento 

de suas atividades na Diretoria específica de lotação, 

 

6.5 Elaborar o Relatório Final das atividades executadas, durante o período de colaboração na 

Diretoria específica, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a vigência das atividades do (a) 

bolsista, para o (a) responsável pelo acompanhamento de suas atividades.  

 

6.6 Exercer suas atribuições em momentos distintos dos horários dos componentes curriculares 

ou atividades de ensino nos quais estiver matriculado(a).  

 

7 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

7.1 O(A) candidato(a) poderá interpor recurso nas datas e prazos estabelecidos no Cronograma 

(Anexo I); 

 

7.2 O recurso será interposto e encaminhado, em formato PDF, para o e-mail: 

gabinetecampusdesalvador@gmail.com, conforme Anexo V, desta Chamada; 

 

7.3 A apreciação dos recursos será realizada pela comissão de seleção. 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 Os(As) candidatos(as)devem acompanhar todo o processo seletivo acessando o site oficial 

do IFBA: https://portal.ifba.edu.br/salvador. 

 

8.2 O(a) bolsista que não cumprir com as atribuições estipuladas neste Edital ou que apresentar 

desempenho insatisfatório, devidamente justificado mediante relatório, será desligado(a) e 

substituído(a) imediatamente, respeitando a ordem de classificação final do cadastro de reserva. 

8.3 Os prazos deste Edital poderão ser modificados de acordo com necessidade administrativa 

e/ou orçamentária. 

8.3.1 As bolsas de monitoria poderão ser canceladas a qualquer momento em decorrência dos 

cortes orçamentários e/ou disponibilidade financeira do Campus.  

https://portal.ifba.edu.br/salvador
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8.4 A inexatidão de informações excluirá automaticamente o(a) candidato(a). 

8.5  Dúvidas sobre podem ser dirimidas pelo e-mail: gabinetecampusdesalvador@gmail.com e 

este Edital entra em vigor a partir da data de publicação. 

 

8.6 Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão analisados pela Comissão de 

Seleção. 

 

Salvador-BA, 8 de março de 2022. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

mailto:gabinetecampusdesalvador@gmail.com
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CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE  PERÍODO 

Publicação do Edital 08/03/22 

Divulgação do Edital 08/03/22 a 10/03 

Inscrições 11/03/22 a 20/03 

Publicação de Lista de Inscritos 22/03/22 

Recurso de inscrição preliminar 23/03/22 

Publicação de Inscrições homologadas 25/03/22 

Período de avaliação da Primeira Etapa  29/03/22 

Divulgação do resultado preliminar da Primeira Etapa 30/03/22 

Recurso da Primeira Etapa 31/03/22 

Resultado Homologado  da  Primeira Etapa 01/04/22 

Avaliação de Habilidade (Segunda Etapa) 04/04/22 

Período da Análise das Avaliações de Habilidades 07/04/22 

Publicação Preliminar de Resultado da Segunda Etapa 08/04/22 

Interposição de recursos da Segunda Etapa 11/04/22 

Divulgação do Resultado Final 12/04/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - CURRICULUM VITAE SIMPLIFICADO 
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Nome completo do candidato (centralizado e negrito)  
Endereço Completo (dados atuais)  
Idade (Exemplo: 29 anos)  
Telefone(s): (residencial e celular com código DDD)  
Correio Eletrônico (e-mail) 

 

 
 
1. OBJETIVO: 
 
 
2. RESUMO DE QUALIFICAÇÕES: especificar habilidades; aptidões, conhecimento, 
enfatizar responsabilidades, competências) 
 
 
3. FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
 

Unidade Educacional;  
Quando iniciou o curso e previsão de conclusão;  
Semestre ou Ano Letivo atual e turno de aula 

 

 

4. CURSOS NÃO CURRICULARES: (mencionar cursos que participou, relacionados com a 

área da seleção do Edital 

 

 

5. EXPERIÊNCIAS CONFORME O BAREMA 
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ANEXO III - BAREMA DE ANÁLISE CURRICULAR 

 

CANDIDATO(A): 

Item de Avaliação  Pontuação do Item 

Peso 
Pontuação 

Máxima Obtida 

Cadastro no PAAE 5 5  

Monitoria Acadêmica  4 por semestre 
concluído 

12  

Monitoria Tecnológica 5 por edital 10  

Monitoria em evento Científico ou de Extensão  4 por evento 12  

Monitoria/organização em evento remoto 5 por evento 10  

Participação em evento científico ou de extensão  3 por evento 12  

Curso/Experiência na área de TI 
 

4  por Curso/Experiência 12  

Participação em Projeto de Extensão 3 por Projeto 9  

Participação em Projeto de Pesquisa 3 por Projeto 9  

Participação em Projeto de Ensino 3 por Projeto 9  

TOTAL DE PONTOS 

Observação: Anexar comprovante dos itens que o candidato pontua 
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ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

 

 

 

Pela presente, eu ________________________________________________________, 

autorizo meu filho (a)  

______________________________________________________________, estudante do 

curso de ____________________________, nº de matrícula _________________ no IFBA - 

Campus de Salvador,  a concorrer a 1 (uma) vaga de bolsista referente ao EDITAL Nº 

03/2022/IFBA/CAMPUS DE SALVADOR/SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS 

PARA MONITOR TECNOLÓGICO. 

 

 

 

 

__________________, ___ de ________________ de  2022. 

 

 

 

 

 

 

                     ________________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável  
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ANEXO V - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 
 

AO DIRETOR GERAL DO IFBA - CAMPUS DE SALVADOR 

 

Prezado Diretor, 

 

CANDIDATO 

(A):______________________________________________________________ 

 

NÍVEL/CURSO:____________________________________________________ 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA:  
_________________________________________________________________________

_  
_________________________________________________________________________

__  
_________________________________________________________________________

__  
_________________________________________________________________________

__  
_________________________________________________________________________

__  
_________________________________________________________________________

__  
_________________________________________________________________________

__  
_________________________________________________________________________

__  
_________________________________________________________________________

__  
_________________________________________________________________________

__  
_________________________________________________________________________

__ 
 
 
 

DATA: ____/_____/______ 
 
 

ASSINATURA: ____________________________________ 

 


