
 
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA - CAMPUS SEABRA 

PROCESSO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO ALUNOS PARA 
PARTICIPAÇÃO NA OBR 2019 

 
EDITAL Nº 02/2019 - 01 de Abril de 2019 

 
O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da            

Bahia/Campus Seabra, no uso de suas atribuições torna público o processo para            

seleção de alunos para participação na Olimpíada Brasileira de Robótica. 

 

1. OBJETIVO GERAL DA SELEÇÃO 

Esta seleção visa a composição da equipe que representará o Campus           

Seabra nas Modalidades Teórica e Prática da Olimpíada Brasileira de          

Robótica 2019 e nas demais competições de robótica que surgirem ao longo            

do período de duração deste edital. 

 

2. DO PÚBLICO-ALVO 

Poderão participar do processo simplificado os(as) estudantes regularmente        

matriculados(as) no 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio Integrado dos cursos             

de Meio Ambiente e Informática no ano letivo de 2018. 

 

3. DAS VAGAS 

Serão selecionados(as) 02 estudantes , conforme a tabela abaixo: 

Vagas Condições para participação 

2 
Estudante regularmente matriculado(a) na Instituição, 
cursando o 1º, 2º ou 3º ano do Curso Técnico de Nível 

Médio Integrado em Meio Ambiente ou Informática. 
 

4. DOS REQUISITOS 

I. Não estar vinculado a outro projeto de pesquisa/extensão durante o          

período de execução deste projeto; 

II. Ter disponibilidade de 06h semanais presenciais. 
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5. DA INSCRIÇÃO 

I. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet através        

do link https://forms.gle/neUWxM6RpHNReGzm7 

II. O período de inscrição será de 01 a 05 de abril de 2019. 

III. A inscrição de que trata este Edital é plenamente gratuita; 

IV. Para proceder à inscrição no processo seletivo simplificado, o(a)         

estudante deverá satisfazer todas as condições do presente Edital. 

 

6. DA SELEÇÃO 

I. A seleção será dividida nas seguintes etapas: 

○ Prova escrita/prática; 

○ Entrevista; 

II. A prova escrita acontecerá no IFBA - Campus Seabra, conforme          

cronograma (Item 8).  

III. Todas as etapas possuem caráter eliminatório e classificatório.  

 

7. DA PROVA 

A prova será composta por 06 (seis) questões conforme tabela abaixo: 

 

CURSO QUESTÕES CONTEÚDO 

Informática e Meio 
Ambiente 

06 ● Física 
● Matemática 

  

https://forms.gle/neUWxM6RpHNReGzm7
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7.1. DOS CONTEÚDOS 

● Matemática:  

○ Números: naturais, inteiros, racionais e reais.  

○ Operações: desigualdades; divisibilidade; fatoração; razões e      

proporções; porcentagem e juros; relações de dependência       

entre grandezas; sequências e progressões; princípios de       

contagem.  

○ Espaço e forma: características das figuras geométricas planas        

e espaciais; posições de retas; simetrias de figuras planas ou          

espaciais; congruência e semelhança de triângulos; relações       

métricas nos triângulos; circunferências; paralelismo e      

perpendicularidade.  

○ Grandezas e medidas: unidades de medida e escalas;        

comprimentos, áreas e volumes; ângulos.  

○ Álgebra: gráficos e funções; funções algébricas de 1º e 2º          

graus, polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas;      

equações e inequações; relações no ciclo trigonométrico e        

funções trigonométricas; sistemas de equações. 

● Física: 

○ Conhecimentos básicos e fundamentais: ordem de grandeza;       

notação científica; Sistema Internacional de Unidades; gráficos       

e vetores; conceituação de grandezas vetoriais e escalares;        

operações básicas com vetores. 

○ Grandezas fundamentais da mecânica: tempo, espaço,      

velocidade e aceleração; descrições do movimento e sua        

interpretação; quantificação de movimento e sua descrição       

matemática e gráfica; noção de sistemas de referência inerciais         

e não inerciais; momento de uma força (torque). 

○ Movimentos uniforme e variado; Movimento circular uniforme:       

frequência, período, velocidades angular e linear, polias e        

engrenagens. 
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8. DO CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Publicação do edital 01/04/2019 IFBA e via Internet 

Inscrição dos(as) 

candidatos(as) 

01 a 08/04/2019 Exclusivamente via internet 

Realização da prova 10/04/2019 IFBA 

Resultado Preliminar 11/04/2019 IFBA e Internet 

Interposição de recursos 12/04/2019 Exclusivamente via email 

Resultado Final 15/04/2019 IFBA e via Internet 

Início das atividades 16/04/2019 IFBA 

 

 

9. DOS RESULTADOS 

I. Período para recebimento de pedidos de contestação: 24 horas após a           

divulgação do resultado preliminar, por meio de requerimento        

específico, disponível no anexo I deste edital, que deverá ser enviado           

para o endereço de email robotica.seabra@gmail.com ; 

II. Divulgação final dos resultados: dia 15 de abril de 2019. 

 

10. DA DURAÇÃO 

A seleção terá duração de 12 (doze) meses. 

 

11. DAS RESPONSABILIDADES DOS(AS) CANDIDATOS SELECIONADOS: 

I. Frequentar regularmente as atividades acadêmicas do curso; 

II. Participar dos cursos de aperfeiçoamento em matemática, física e         

informática, para participação da Olimpíada Brasileira de Robótica; 

mailto:robotica.seabra@gmail.com


 
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA - CAMPUS SEABRA 

III. Participar dos cursos de montagem e programação de protótipos         

robóticos com kits LEGO e Arduíno. 

IV. Participar da Olimpíada Brasileira de Robótica, nas modalidades        

teórica nível 5 e Prática nível 2; 

V. Cumprir a carga-horária mínima de 06 horas presenciais no Campus; 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

I. As inscrições enviadas após o prazo serão desconsideradas; 

II. Os candidatos selecionados iniciarão suas atividades após a 

assinatura do termo de compromisso junto à Coordenação do Projeto. 

III. Esclarecimentos e informações poderão ser obtidas com a 

coordenação do projeto, presencialmente ou através do email 

(robotica.seabra@gmail.com );  

IV. Casos omissos, de acordo com a natureza, serão dirimidos com a 

coordenação do projeto. 
 

Seabra, 01 de abril de 2019 
 

Allysson Fernando Guedes de Almeida 
Coordenador do Projeto 

  

mailto:robotica.seabra@gmail.com
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ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 

RECURSO CONTRA RESULTADO DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO 

PROJETO ROBÓTICA NA CHAPADA DIAMANTINA 

 
Eu,___________________________________________________________, 
portador(a) do documento de identidade nº______________________,      
inscrito(a) no CPF: _______________________, apresento recurso contra       
decisão da Comissão de Seleção de bolsistas do Projeto Robótica na           
Chapada Diamantina. 
 
A decisão objeto de contestação é: (explicitar a decisão que está contestando) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são (limite máximo de 200 palavras): 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


