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PROCESSO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE TÉCNICOS PARA ATUAÇÃO

EM PROJETO DE EXTENSÃO NO PROGRAMA AGROIFNORDESTE

O DIRETOR-GERAL  SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO BAHIA –  CAMPUS VALENÇA,  no uso de suas

atribuições  legais,  retifica o  presente  Edital  com  as  normas  para  a  seleção  de

Residentes Bolsistas, destinados a Técnicos de NÍVEL MÉDIO na área de Ciências

Agrárias e afins, para participarem do Projeto AgroIFNordeste – vinculado ao Plano

AgroNordeste  do  Ministério  da  Agricultura  Pecuária  e  Abastecimento  (MAPA),

voltado  à  seleção  de  candidatos  para  o  Programa  de  Residência  Profissional

Agrícola (PRPA).

              

Resolve:

Onde se lê: 

ENVIO DE DOCUMENTOS – Os documentos deverão ser encaminhados para o e-

mail agroifnordestebahia@gmail.com até as 23h e 59min do dia 16 de julho de 

2021, com o assunto “Inscrição no Programa de Residência Profissional Agrícola 

(PRPA) do AgroIFNordeste”. 

Leia-se:

ENVIO DE DOCUMENTOS – Os documentos deverão ser encaminhados para o

e-mail  agroifnordestebahia@gmail.com até as 23h e 59min do dia 20 de julho de

2021, com o assunto “Inscrição no Programa de Residência Profissional Agrícola

(PRPA) do AgroIFNordeste”. 
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Onde se lê:

1. DA SELEÇÃO

1.1 As análises das fichas de inscrição e entrevista on-line serão realizadas no

dia 20/07/2021, via Google Meet, em horário previamente agendado.

Leia-se:

1. DA SELEÇÃO

1.1 As análises das fichas de inscrição e entrevista on-line serão realizadas no dia

22/07/2021, via Google Meet, em horário previamente agendado.

Onde se lê:

3. 1              DOS REQUISITOS BÁSICOS

3.2              Poderão se candidatar a uma bolsa do Programa de Residência

Agrícola, estudantes em fase de integralização e  recém-egressos dos cursos de

nível médio da área de ciências agrárias e afins.

I. Os recém-egressos deverão ter concluído o curso nos últimos 24 (vinte e quatro)

meses  (Portaria  SAF/MAPA  n°  84  de  11/02/2021),  do  início  da  residência

profissional agrícola, ou seja, julho de 2021.

3.3                Os candidatos deverão ter idade entre 18 a 49 anos.

Leia -se 

3. 1              DOS REQUISITOS BÁSICOS

3.2              Poderão se candidatar a uma bolsa do Programa de Residência

Agrícola, estudantes em fase de integralização e  egressos dos cursos de nível

médio da área de ciências agrárias e afins.

I.  Os egressos deverão ter concluído o curso, do início da residência profissional

agrícola, ou seja, agosto de 2021.

3.3                Os candidatos deverão ter idade a partir 18 anos.



Onde se lê:

8. DO RESULTADO FINAL

8.1              O Resultado Preliminar do Processo Seletivo será divulgado no dia 

21/07/2021 no site https://portal.ifba.edu.br/valenca.

8.2              A pessoa que se candidatar poderá interpor recurso devidamente 

fundamentado no período de 22/07/2021, exclusivamente por meio eletrônico, 

devendo, nesse caso, ser encaminhado para o endereço 

agroifnordestebahia@gmail.com identificando o e-mail como “Recurso”.

8.3     O  Resultado  Final  será  publicado  no  dia  23/07/2021 no site

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

Leia-se 

8. DO RESULTADO FINAL

8.1              O Resultado Preliminar do Processo Seletivo será divulgado no dia 

23/07/2021 no site https://portal.ifba.edu.br/valenca.

8.2              A pessoa que se candidatar poderá interpor recurso devidamente 

fundamentado no período de 26/07/2021, exclusivamente por meio eletrônico, 

devendo, nesse caso, ser encaminhado para o endereço 

agroifnordestebahia@gmail.com identificando o e-mail como “Recurso”.

8.3     O  Resultado  Final  será  publicado  no  dia  27/07/2021  no site

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

Onde se lê:

      

CRONOGRAMA

ETAPAS PRAZOS
Inscrições 08 a 16.07.2021
Homologação das inscrições e

divulgação de 

cronograma de 

entrevistas

19.07.2021

Entrevistas on line 20.07.2021 nos turnos manhã

e/ou tarde
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Publicação de resultado 

preliminar

21.07.2021

Período para interposição de 

recurso

22.07.2021 até 17h

Publicação de resultado final 23.07.2021
Envio da documentação de 

implementação da bolsa para a 

coordenação do projeto

26.07.2021

Início das atividades do(a) 

bolsista

01.08.2021

 Leia -se:

CRONOGRAMA

ETAPAS PRAZOS
Inscrições 08 a 20.07.2021
Homologação das inscrições e

divulgação de 

cronograma de 

entrevistas

21.07.2021

Entrevistas on line 22.07.2021 nos turnos manhã

e/ou tarde
Publicação de resultado 

preliminar

23.07.2021

Período para interposição de 

recurso

26.07.2021 até 17h

Publicação de resultado final 27.07.2021
Envio da documentação de

implementação da bolsa 

para a coordenação do 

projeto

28.07.2021

Início das atividades do(a) 

bolsista

02.08.2021

Valença, 15 de julho de 2021.

Paulo Roberto Tavares de Souza

 Diretor-Geral Substituto

IFBA campus Valença






