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ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO 

PRONATEC – CAMPUS SEABRA 

 
 

O Coordenador Adjunto do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia no Campus Seabra, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 

16, de 29 de maio de 2012, de acordo com as disposições da legislação em vigor, e 

considerando o Edital Interno Institucional nº 11/2013 e a Chamada Pública 

Simplificada nº 11/2013, faz saber: 

 

1. Será admitida a inscrição em mais de uma vaga para os candidatos, observando-

se a área de formação compatível e/ou experiência profissional comprovada. 

Para isto, o candidato deverá realizar 01 (uma) inscrição para cada vaga 

disponibilizada que seja do seu interesse, conforme disposto no Quadro de 

Vagas dos respectivos processos seletivos; 

2. O acúmulo de encargos do PRONATEC está condicionado ao atendimento dos 

critérios estabelecidos na Resolução 04-FNDE/2012 e às necessidades do 

Campus; 

3. Será admitida inscrição por procuração desde que o respectivo mandato tenha 

firma reconhecida e, ainda, mediante apresentação pelo outorgado de documento 

de identidade; 

4. Os candidatos inscritos por procuração assumirão total responsabilidade pelas 

informações prestadas por seu procurador no Ficha de Inscrição, arcando com as 

consequências de eventuais erros de preenchimento; 

5. Não serão aceitas inscrições via fax, correio eletrônico ou Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – EBCT; 

6. Servidores ativos ou inativos da rede pública devem observar o disposto na 

Resolução nº 72 de 20 de dezembro de 2011, Art. 8º, § 3º, Inciso II que diz “No 

caso de bolsista que é servidor ativo ou inativo do quadro permanente da 

rede federal ou outra rede pública, a bolsa só poderá ser concedida 

mediante apresentação de autorização do setor de recursos humanos da 

instituição a qual o servidor é vinculado”. 
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