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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

INFORME AQUI A UNIDADE (REITORIA OU CAMPUS)
DEPARTAMENTO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES

 

Ofício Nº 12/2021/2021/PROEN-SELECAO.REI/REI

Salvador, 05 de outubro de 2021.

De: Pró-reitoria de Ensino - PROEN / IFBA 
       Departamento de Seleção de Estudantes - DESEL / PROEN / IFBA    

Para: Diretores de campus do IFBA 

 
 
 

ASSUNTO: Formação das equipes de servidores/as do IFBA para atuar no Processo Seletivo 2022
 

 

Com os devidos cumprimentos, a Pró-reitoria de Ensino e o Departamento de Seleção de Estudantes
abrem período para manifestação de interesse de servidores ativos do IFBA interessados em atuar nas
equipes necessárias à realização da edição 2022 do Processo Seletivo de estudantes para os cursos técnicos
do IFBA (ProSel 2022), com atenção a todas as regras abaixo relacionadas.
Solicitamos ampla divulgação entre os servidores dos campi.
 
1. SOBRE A DEFINIÇÃO DAS/OS SERVIDORAS/ES A COMPOR AS EQUIPES
1.1. A definição das/os servidoras/es a compor as equipes para o exercício das atividades necessárias ao
ProSel2022, será feita mediante:
1.1.1. Preenchimento do Formulário eletrônico de Manifestação de Interesse, para todas as atividades
(Coordenação, Assistência de coordenação, Divulgação, Verificação de Inscrições), disponível no
endereço https://forms.gle/7BBJXttcJJjFJzEh9 ;
1.1.2. Definição, pelo DESEL, da equipe de coordenadores com base no atendimento aos requisitos
previstos neste ofício;
1.1.2.1. Em caso de mais de um interessado por campus na atividade de Coordenação, o Desel definirá
com base no atendimento aos requisitos previstos neste ofício.
1.1.2.1. Em caso de não haver interessado/a no campus, a Direção Geral do campus deverá indicar
servidor/a para a atividade de Coordenação. 
1.1.3. Seleção, por cada Coordenador/a, com apoio do DESEL, com base no atendimento aos requisitos
previstos neste ofício, do/a(s) servidor/a(s) que manifestaram interesse (pelo mesmo formulário do item
1.1.1.)  em atuar na equipe de seu campus nas atividades do ProSel2022 de Assistência de coordenação,
Divulgação e Verificação de Inscrições.
1.1.4. Após definição das equipes, cada servidor/a integrante das equipes deverá, individualmente, anexar
a este processo, preencher e assinar conjuntamente com sua chefia imediata o documento SEI "TERMOS

https://forms.gle/7BBJXttcJJjFJzEh9
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EQUIPE PROSEL 2022".
1.1.4.1. Com a assinatura, a chefia imediata declara no documento SEI "TERMOS EQUIPE PROSEL
2022" que está ciente, compreende as condições e autoriza a atuação do/a servidor/a na atividade supra
indicada do PROSEL 2022, mediante acordo de compensação de horas firmado entre as partes, caso
necessário, uma vez que a atividade referente ao ProSel 2022 poderá ser realizada durante a jornada
habitual de trabalho.
1.3. A participação individual nas reuniões de treinamento de cada equipe é critério obrigatório para início
das respectivas atividades por cada servidor/a.
1.4. A relação dos servidores/as designados para compor cada equipe será publicada em portaria via SEI,
conforme cronograma do item 4 deste Ofício.
 
2. PRÉ-REQUISITOS PARA ATUAÇÃO
2.1. PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 
• Ser servidor/a ativo do IFBA (Durante as atividades do ProSel2022, não esteja de férias, não esteja
cedido, não esteja de licença e não esteja aposentado); 
• Não ter cônjuge, filho/a, dependente legal ou qualquer outro parente de até 2º grau que seja candidato ao
ProSel 2022 em qualquer forma de oferta – integrada, subsequente ou concomitante. 
• Não ter carga horária superior a 40 horas semanais; 
• Dispor de computador e acesso à internet para realização remota das atividades; 
• Habilidade com uso de ferramentas de informática e internet; 
• Ter disponibilidade para participar de treinamentos de sua equipe; 
• Ter ciência de quais são e ter disponibilidade para realizar as atividades necessárias da atividade
designada; 
• Após ter sido definido pelo DESEL como componente de equipe do ProSel2022, adicionar a este
processo (devidamente preenchido e assinado juntamente com sua chefia imediata) o documento SEI
"TERMOS EQUIPE PROSEL 2022", que contempla: 
  - Termo de conhecimento, compromisso e sigilo; 
  - Termo de Declaração de ausência de parentesco; 
  - Termo de ciência do prazo para pagamento; 
  - Autorização da chefia imediata e 
  - Termo de declaração de execução de atividades relacionadas a curso e concurso.
 
2.2. PRÉ-REQUISITOS ESPERADOS

Capacidade de atenção a detalhes;
Familiaridade com documentos de histórico, atestado ou boletins escolares (Coordenação e
Verificação de Inscrições);
Experiência com atividades de conferência documental (Coordenação e Verificação de Inscrições);
Possibilidade de realizar ligações telefônicas (Coordenação, Assistência e Divulgação);
Experiência, em outros Processos Seletivos do IFBA, na atividade na qual o/a servidor/a irá atuar;
Experiência em qualquer outra atividade em Processos Seletivos do IFBA;
Experiência em qualquer Processo Seletivo por análise de Histórico Escolar.

 
3. AS ATIVIDADES 
3.1. As atividades necessárias à realização da edição 2022 do Processo Seletivo de estudantes para os
cursos técnicos do IFBA (PROSEL 2022) que constam desse ofício são: Coordenação local de campus,
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Assistência a Coordenação local de campus, Divulgação e Verificação de histórico escolar.
3.1.1. Por conta da pandemia da COVID-19 e da consequente mudança no formato do Processo Seletivo,
as referidas atividades, e o quantitativo de servidores/as a atuar em cada uma, não se confundem com
atividades de nome similar desempenhadas em edições anteriores.  
3.1.2. Os serviços prestados devem ser executados com total respeito ao sigilo das informações ao longo
de todo o Processo Seletivo.
3.1.3. O desenvolvimento das atividades requer dos/as servidores/as assiduidade, comprometimento,
proatividade, organização, atenção e, no caso dos Verificadores de histórico escolar e Divulgadores,
observância às orientações recebidas da Coordenação Local do seu respectivo campus e do Departamento
de Seleção de Estudantes (DESEL). 
3.1.4. No que diz respeito às atividades relativas ao PROSEL 2022, servidores/as incubidos das atividades
de Verificação de Inscrições, Assistência a Coordenação local de campus e Divulgação estarão
submetidos/as diretamente à Coordenação local do seu respectivo campus.
3.1.5. No que diz respeito às atividades relativas ao PROSEL 2022, servidores/as incubidos das atividades
de Coordenação local no campus estarão submetidos/as diretamente ao DESEL.
3.1.6. Por conta da pandemia da COVID-19, todas as atividades devem ser realizadas remotamente.
3.1.7. Caso haja necessidade de convocação de servidores/as para atuar em atividades não previstas, um
pagamento proporcional será definido com base na atividade em questão.
 
3.2. Atividades da COORDENAÇÃO LOCAL NO CAMPUS
3.2.1. As atividades da equipe de Coordenação Local de Campus no ProSel2022 tem distinções com
relação às atividades de edições anteriores.
• Definir os/as servidores/as que atuarão nas suas respectivas equipes nas atividades de: Assistência a
Coordenação local de campus; Divulgação e Verificação de Inscrições;
• Participar das reuniões e treinamentos a que sejam convocados/as;
• Manter contato, seguir orientações, apoiar e reportar ao DESEL o que for necessário;
• Responder a questionamentos da comunidade;
• Apoiar o/a Divulgador/a do campus no que for necessário;
• Coordenar/apoiar o trabalho da equipe de Verificadores/as de Inscrições do campus;
• Apresentar os relatórios parcial (2021) e final (2022) do cumprimento das atividades de sua respectiva
equipe (Divulgação, Verificação, Assistência a Coordenação local de campus e a própria Coordenação);
• Caso necessário, auxiliar o DESEL na análise de Recursos interpostos.
 
3.3. Atividades da ASSISTÊNCIA A COORDENAÇÃO LOCAL DE CAMPUS 
• Dar assistência à Coordenação Local de Campus, no que diz respeito às suas atividades.  
 
3.4. Atividades da VERIFICAÇÃO DE INSCRIÇÕES
3.4.1. A equipe de Verificação de Histórico Escolar, que será composta por um banco único de
servidores/as, irá verificar, por meio de sistema online de distribuição aleatória, a documentação de
inscrição dos/as candidatos/as inscritos/as no ProSel 2022. São as atividades:
• Participar das reuniões e treinamentos a que sejam convocados/as;
• Verificar no sistema do Processo Seletivo a correspondência entre as notas digitadas pelo/a candidato/a e
as notas contidas nas imagens do seu Documento escolar anexado (Histórico Escolar ou documento
equivalente permitido pelo edital);
• Verificar a correspondência dos dados pessoais informados pelo/a candidato/a e os dados pessoais
constantes da sua documentação escolar;
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• Indeferir inscrições realizadas fora dos padrões determinados pelo Edital do ProSel 2022, tais como
documentos com rasuras, indício de fraude, desfoque, ilegível, com imagem digital incompleta dos
documentos, sem identificação da escola, sem correspondência entre os dados pessoais informados pelo/a
candidato/a e os dados pessoais constantes da sua documentação, ou outros padrões indicados no edital;
• Cumprir a meta do número de Verificações de Inscrições, diária (65) e total (450), estabelecida pelo
DESEL, com qualidade e atenção às orientações;
• Relatar para o/a Coordenador/a Local possíveis dúvidas ou questões sensíveis;
 
3.5. Atividades da DIVULGAÇÃO
3.5.1. A atividade de divulgação objetiva motivar os/as estudantes, que tenham concluído, ou estejam em
vias de concluir, o ensino fundamental e/ou o ensino médio, a se inscrever no Processo Seletivo do IFBA.
As atividades a serem desempenhadas pelos/as servidores/as Divulgadores/as devem ser realizadas de
maneira coordenada com o/a Comunicador/a do campus. São as atividades:
• Participar das reuniões e treinamentos a que sejam convocados/as.
• Imprimir esforços para o alcance do número de inscrições pretendidas para o campus, a ser estabelecida;
• Apresentação e divulgação do Processo Seletivo do IFBA à comunidade, por meio de ações não
presenciais (devido à pandemia da COVID-19) junto a: 
- TVs, rádios, jornais, carros de som, redes sociais e outros meios de comunicação locais; 
- Escolas, Grêmios Estudantis;
- Secretarias Municipais de Educação;
- Associações de pais e mestres, Associações de bairros, Núcleo Territorial de Educação (NTE);
- outros tipos de associações comunitárias locais;
- outros meios. 
• Sugerir, acompanhar, e estar disponível para auxiliar a Comunicação do campus e a DGCOM, no que se
referir a divulgação do ProSel pelos meios necessários;
• Apoiar o/a Coordenador/a Local de campus nas respostas à comunidade e no atendimento à imprensa;
 
3.5.2. Uma vaga de Divulgação será específica para atuação junto à Diretoria de Gestão da Comunicação
Institucional (DGCOM). São as atividades: 
•     Atendimento e publicações, nos sábados, domingos e feriados, nas redes sociais diretamente geridas
pela DGCOM, com apoio do DESEL.
 
4. CRONOGRAMA 
4.1. Os períodos destinados à execução das atividades podem sofrer variação e serão comunicadas com a
antecedência possível às partes interessadas.
 
 

ATIVIDADE PERÍODO DE EXECUÇÃO

Manifestação de interesse para atuar no
ProSel2022

05/10/2021 a 13/10/2021 para Coordenação
05/10/2021 a 19/10/2021 para Assistência de
Coordenação e Divulgação
05/10/2021 a 03/12/2021 para Verificação de
Inscrições
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Definição dos/as 
Coordenadores/as locais de Campus

14/10/2021

Definição de 
Assistentes de coordenação e Divulgadores/as 20/10/2021

Reunião geral de apresentação das atividades
para 
Coordenadores/as locais de Campus,
Assistentes de coordenação e Divulgadores/as.

22/10/2021 
(duas opções de horário: 
10h00 às 12h00 / ou / 14h00 às 16h00)

Atividades de Coordenação local de
Campus

Da designação para Coordenação até a publicação do
resultado definitivo do ProSel2022.
Previsto em edital: 14/10/2021 a 27/01/2022

Atividades de Divulgação de Campus
Da publicação do edital 
até o fim do período de inscrições.
Previsto em edital: 18/10/2021 a 17/12/2021

Atividade de Divulgação Reitoria

Finais de semana (e outros dias sem expediente) entre
a publicação do edital e a publicação do resultado
definitivo das Bancas de Heteroidentificação do
ProSel2022.
Previsto em edital: 18/10/2021 a 15/02/2022

Definição das equipes de 
Verificação de Inscrições 30/11/2021

Envio ao DESEL, pelos Coordenadores, de
relatório parcial de atividades executadas em
2021 pelos servidores de seu campus no
ProSel2022

05/12/2021

Reuniões gerais de Treinamento de
servidores/as que atuarão na Verificação de
Inscrições.

2 datas em Dezembro, a ser definidas e divulgadas. 

Atividades de Verificação de Inscrições. Previsto em edital: 06/01/2021 a 13/01/2022

Envio ao DESEL, pelos Coordenadores, de
relatório FINAL de atividades executadas em
2022 pelos servidores de seu campus no
ProSel2022

até 03/02

4.2. A participação nas reuniões de Apresentação das atividades e Treinamento listadas no quadro acima é
obrigatória a todos/as os/as servidores/as designados para cada respectiva atividade. Os/As servidores/as
somente poderão iniciar suas atividades após a participação no respectivo treinamento.
 
5. REMUNERAÇÃO 
5.1. Os/as servidores/as serão remunerados/as via Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso
(GECC), desde que atestado o cumprimento das atividades para as quais foram designados/as, conforme
valores da tabela a seguir.
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VAGA VALOR DO PAGAMENTO TOTAL

COORDENAÇÃO LOCAL NO
CAMPUS R$1.500,00

ASSISTÊNCIA DE
COORDENAÇÃO R$750,00

DIVULGAÇÃO CAMPI R$840,00

DIVULGAÇÃO REITORIA 
(FINAIS DE SEMANA) R$1.050,00

VERIFICAÇÃO DE
HISTÓRICOS ESCOLARES

R$1.040,00   
(A ser pago pelo cumprimento de uma cota individual total de 450
verificações, vide item 6.2)

 
5.2. Caso o/a servidor/a da equipe de Verificação de Inscrições não verifique o total da sua cota de 450
verificações, haverá desconto proporcional no seu pagamento. Será feito acompanhamento da evolução do
número de verificações de cada servidor/a por dia, podendo haver interferência do DESEL na quantidade
de verificações distribuídas de maneira a assegurar o cumprimento do cronograma do ProSel2022. Caso
seja detectada verificação incorreta em mais de 20% das verificações feitas pelo/a servidor/a, será feita
uma análise para avaliar se será descontado valor proporcional no pagamento do/a servidor/a, assegurada a
sua ampla defesa.
5.3. O pagamento pelas atividades desempenhadas até dezembro de 2021 está previsto para ser
realizado na folha de janeiro de 2022. Atividades desempenhadas no ano de 2022, terão a data de
pagamento condicionada ao recebimento, pelo IFBA, do Recurso Financeiro do Governo Federal,
condição que os servidores indicados deverão dar ciência por meio do Termo de ciência e aceitação das
condições para recebimento do pagamento, constante no documento SEI "TERMOS EQUIPE PROSEL
2022", a ser anexado a este processo, individualmente, por cada servidor/a que compõe a equipe.
5.4. Em caso de implicação das datas de fechamento de folha de pagamento pela DGP, os períodos
previstos para pagamento poderão sofrer variação, sendo, em tal caso, comunicado com a antecedência
possível às partes interessadas.
5.5.  Servidores interessados em atuar no ProSel2022 devem registrar no Formulário de Manifestação de
Interesse (item 1.1.1) e no documento SEI "TERMOS EQUIPE PROSEL 2022" a quantidade de horas já
desempenhadas pagas via GECC no ano de 2021. Caso seja selecionado/a servidor/a cuja carga horária
precise ultrapassar o limite legal de 120h/ano, o DESEL solicitará à autoridade máxima do IFBA
autorização para exceder o referido limite, conforme versa o §1º do Art. 34 da Instrução Normativa nº 2,
de 12 de setembro de 2018:
Independentemente de as atividades ensejadoras da GECC serem realizadas no horário de trabalho ou não,
o servidor somente poderá realizar até 120 (cento e vinte) horas de trabalhos anuais, acrescidas de mais
120 (cento e vinte) horas, em situação excepcional, devidamente justificada e previamente aprovada
pela autoridade máxima do órgão ou entidade.
5.6. Como todas as atividades devem ser realizadas remotamente, não haverá pagamento de diária,
passagens, alimentação ou outros valores adicionais.
5.7. Identificado a qualquer tempo o não cumprimento das atividades para as quais foi designado/a, ou
utilização indevida dos dados de candidatos ou recursos e sistemas do ProSel o/a servidor/a estará sujeito à
devolução de valores pagos, além de outras medidas cabíveis, assegurada a sua ampla defesa.  
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6. QUANTIDADE DE VAGAS POR TIPO DE ATIVIDADE E POR CAMPUS
6.1. Na tabela a seguir consta a distribuição ideal do quantitativo total necessário de servidores/as para
trabalhar em cada uma das atividades relacionadas do PROSEL 2022.
6.2. O número total de servidores a atuar na equipe de Verificação de Inscrições poderá sofrer alteração
nos seguintes casos:
6.2.1. Caso, até o final do período de inscrições do ProSel 2022, o número de candidatos/as inscritos/as
não alcance o número previsto estimado, o DESEL consultará os servidores/as da equipe de Verificação
de Inscrições sobre aceitação de uma redução do pagamento proporcional ao número de Verificações de
Inscrições a ser igualmente distribuídas por servidor, e/ou se, mediante tal redução, haverá desistências de
participação. 
6.2.2. Caso, até o final do período de inscrições do ProSel 2022, o número de de candidatos/as
inscritos/as supere o previsto, o DESEL poderá solicitar aos DG dos campi, em caráter de urgência, a
indicação adicional de outros/as servidores/as, de quaisquer campi ou reitoria, para integrar a equipe de
Verificação de Inscrições, mediante treinamento específico. Neste caso, poderá ainda ser consultado aos/às
servidores/as da equipe sobre a possibilidade de aumento da cota individual de Verificações de Inscrições
com pagamento proporcional. 
6.2.3. A distribuição, entre os campi, do número de vagas para compor a equipe de Verificação de
Histórico Escolar poderá ser alterada a depender da disponibilidade de servidores de cada campus,
mantida a necessidade de que o número total atenda à demanda do ProSel2022.
 
 
 
 
 

Campus Coordenação Local no
Campus

Assistência de
Coordenação Divulgação Verificação de

Inscrições

REITORIA - - 1 -

Barreiras 1 2 1 9

Brumado 1 - 1 7

Camaçari 1 2 1 9

Euclides da
Cunha 1 1 1 7

Eunápolis 1 2 1 8

Feira de
Santana 1 2 1 9

Ilhéus 1 1 1 9

Irecê 1 1 1 9

Jacobina 1 1 1 9
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Jequié 1 1 1 9

Juazeiro 1 2 1 8

Lauro de
Freitas 1 - 1 8

Paulo Afonso 1 - 1 9

Porto Seguro 1 - 1 6

Salvador 1 2 1 10

Santo Amaro 1 1 1 9

Seabra 1 - 1 6

Simões Filho 1 2 1 9

Ubaitaba 1 - 1 3

Valença 1 1 1 8

Vitória da
Conquista 1 2 1 9

 
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
7.1. Em caso de dúvidas, os/as Servidores/as poderão entrar em contato com o Departamento de Seleção
de Estudantes (DESEL) pelo e-mail selecao@ifba.edu.br.
 
 
Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Pró-reitor (a) de
ensino, em 06/10/2021, às 13:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIUCHA SILVEIRA PONTE, Coordenadora do
Departamento de Seleção de Estudantes, em 06/10/2021, às 14:08, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2019404 e o código CRC 52946EDA.
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