
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

EDITAL 14/2019 – CURSO DE AUDIODESCRIÇÃO

O Instiuio Federal de Educação, Ciência e Tecnoloiia da Bahia (IFBA) – Campus de Sanio Aniônio de

Jesus  em parceria  com  a  Universidade  Federal  da  Bahia  (UNEB)  e  com  a  Rede  da  Pessoa  com

Deficiência (REDE PCD), faz saber, pelo presenie Ediial de Seleção, que esiarão aberias no períoodo de

26 a 28 de novembro de 2019, as inscrições para o CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIÇÃO,

na modalidade de Formação Inicial e Contnuada (FIC), oferecido à comunidade em ieral.

1. DA INSCRIÇÃO E DAS VAGAS

 1.1 Os inieressados no CURSO DE INTRODUÇÃO A AUDIODESCRIÇÃO deverão se inscre-
ver pelo formulário disponíovel em https://porial.ifba.edu.br/sanioanionio, no períoodo de
26 de novembro de 2019 até as 17 h do dia 28 de novembro de 2019.

 1.2 Serão oferiadas 40 vaias iraiuiias, das quais 10 vaias serão reservadas para pessoas
ceias ou com baixa visão, 5 vaias para servidores do IFBA -SAJ, 5 vaias para servidores
da UNEB SAJ e 20 para ampla concorrência (público em ieral). 

 1.3 Para candidaiar-se as vaias, o inieressado deverá aiender os seiuinies pré-requisi-
ios:

a) Ter disponibilidade de iempo para esiudos e condições para aiendimenio às exi-
iências do curso.

b) Ter concluíodo o ensino médio.

 1.4 O curso será realizado no períoodo de 09 a 17 de dezembro de 2019, períoodo em que
deve ser inieiralizada a caria horária de 40 horas/aula.

 1.5 O iníocio dos cursos esiará condicionado ao preenchimenio míonimo de 75% das vaias
oferiadas por iurma.

 1.6 Caso haja vaia reservada e não preenchida, essa será destnada ampla concorrência. 

2. DA SELEÇÃO

 2.1 Caso o número de candidaios  seja  superior  à  quantdade  de  vaias  oferecidas,  a

https://portal.ifba.edu.br/santoantonio


seleção será feiia por sorieio eleirônico, em 02 de dezembro de 2019, airavés do siie
http://sorieio.ifba.edu.br/index.himl  e o resuliado, juniamenie com a convocação para
a  mairíocula,  será  publicado  loio  a  seiuir,  no  endereço  eleirônico
https://porial.ifba.edu.br/sanioanionio.

3. DA MATRÍCULA

 3.1 Após publicação de lisia de convocação para mairíocula, os candidaios ierão que se
diriiir à sede adminisiratva do IFBA – Campus de Sanio Aniônio de Jesus, siiuada à Rua
Viriaio Lobo, s/n – Cajueiro – Sanio Aniônio de Jesus (Ponio de referência: antio Campo
do Governo, airás da UFRB), para efetvarem a sua mairíocula deniro do prazo estpulado
pelo cronoirama desie ediial, conforme iiem 6. 

 3.2 Passado  o  períoodo  de  mairíocula  dos  inscriios,  caso  ainda  sobrem  vaias  não
preenchidas, as mesmas serão disponibilizadas para os candidaios consianies da lisia de
inscrições  homoloiadas  e  que  não  ienham  sido  coniemplados  no  sorieio  eleirônico
(mairíoculas remanescenies).

 3.3 O candidaio deverá esiar, obriiaioriamenie, munido dos seiuinies documenios:

 3.3.1 Documenio de identdade com foio (oriiinal e cópia);

 3.3.2 CPF (oriiinal e cópia);

 3.3.3 Comprovanie de residência aiualizado, com CEP (oriiinal e cópia);

 3.3.4 Comprovanie da escolaridade míonima exiiida no iiem 1.3 desie ediial;

 3.3.5 Uma foio 3x4 aiualizada.

 3.3.6 Laudo médico para candidaios a vaias destnadas a pessoas ceias e com
baixa visão.

 3.3.7 Carieira funcional ou holeriie (coniracheque) de um dos últmos irês meses
para servidores do IFBA e da UNEB.

 3.4 Caso o candidaio esieja impossibiliiado de efeiuar sua mairíocula, o mesmo poderá
enviar um represenianie com uma procuração simples.

 3.4.1 Os  represenianies  devem  apreseniar,  oriiinal  e  cópia  do  documenio  de
identficação com foioirafia recenie;

 3.5 Não serão efetvadas mairíoculas com pendências de documeniação.

4. DAS AULAS

 4.1 O Curso será oferiado na modalidade presencial e as aulas aconiecerão na sede do
IFBA – Campus de Sanio Aniônio de Jesus, cujo endereço consia do presenie Ediial,  de
segunda a sexta feira, das 09h às 17h00. 

 4.2 O IFBA não se responsabilizará pelo iransporie e alimeniação dos alunos. 

https://portal.ifba.edu.br/santoantonio
http://sorteio.ifba.edu.br/index.html


5. DO CRONOGRAMA

Período Atividades

26 de novembro de 2019
aié as 17 h do dia 28 de

novembro de 2019

Inscrições

28 de novembro de 2019 Publicação da lisia preliminar de inscriios

Aié as 17 h do dia 29 de
novembro de 2019

Prazo para recursos à lisia de inscriios

29 de novembro de 2019 Publicação da lisia final de inscriios

02 de dezembro de 2019 Sorieio eleirônico e publicação da lisia de selecionados

03 e 04 de dezembro de
2019 (das 13h00 às 17h00)

Mairíocula da primeira chamada

06 de dezembro de 2019
(a partr das 13h00)

Mairíocula para vaias remanescenies, se houver
(por ordem de cheiada e apenas para candidaios que esiejam

na lisia de inscrições homoloiadas e que não ienham tdo o
nome sorieado)

09 de dezembro de 2019 Iníocio das aulas

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 É de inieira responsabilidade dos candidaios as informações presiadas no aio da
inscrição.

7.2  Serão  anuladas,  a  qualquer  iempo,  as  inscrições  que  não  obedeçam  às
deierminações contdas nesia Chamada Pública ou que conienham informações falsas.

7.3 O aluno fará jus à certficação de qualificação profissional dos cursos FIC medianie o
aproveiiamenio míonimo de 60% de êxiio nas atvidades avaliatvas do curso, 60% no
irabalho de conclusão e frequência iiual ou superior a 75%.

7.4  Em  caso  de  desisiência  do  curso  o  (a)  aluno  (a)  deverá  comunicar,  airavés  de
formulário próprio, seu afasiamenio à Coordenação de Reiisiros Acadêmicos do campus
– CRA, sob pena de aplicação das penalidades leiais.

7.5  Qualquer  dúvida  ou  informação  poderá  ser  obtda  pelo  endereço  de  e-mail
exiensao.saj@ifba.edu.br ou direiamenie na Coordenação de Exiensão do IFBA, campus
Sanio  Aniônio  de  Jesus,  respeiiado  o  horário  de  aiendimenio  disponíovel  em:
https://porial.ifba.edu.br/sanioanionio/exiensao/aiendimenio-ao-publico.

Sanio Aniônio de Jesus, 26 de novembro de 2019. 

            Edna da Silva Maios 
    DIRETORA GERAL PRO TEMPORE

mailto:extensao.saj@ifba.edu.br
https://portal.ifba.edu.br/santoantonio/extensao/atendimento-ao-publico

