MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
CAMPUS ALAGOINHAS
DIREÇÃO ACADÊMICA
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO
EDITAL N° 04, DE 9 DE JULHO DE 2018

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NA MODALIDADE DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA
O CAMPUS ALAGOINHAS

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano, no uso da
competência delegada pelo Decreto de 25 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial da União em 26 de
abril de 2018, Seção 2, Página 1, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições para
os cursos de Qualificação Profissional, na modalidade de Formação Continuada – FC, para o Campus de
Alagoinhas, no período de 16 de julho a 25 de julho de 2018, para provimento de vagas, por sorteio eletrônico.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A oferta de Cursos de Formação Continuada – FC pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Baiano – IF Baiano, encontra-se regulamentada pela Resolução nº 11, de 13 de março de 2018,
que é regida pelos princípios estabelecidos na legislação vigente:
a) Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), de 20 de dezembro de 1996;
b) Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, que redimensiona, institucionaliza e integra as ações da
educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e
tecnológica e insere os cursos de Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional no parágrafo 2º,
inciso I, do Art. 39;
c) Decreto nº 5.154, de 20 de julho de 2004, que regulamenta que a Formação Inicial e Continuada
será desenvolvida por meio de cursos e programas;
d) Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissiona l,
Científica e Tecnológica, e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, onde é prevista a
oferta de educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualifica ndo

cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional;
1.2 A Formação Continuada – FC consiste em cursos de qualificação, de formação e aperfeiçoamento
profissional de curta duração.
1.3 Os cursos serão ofertados no Campus Alagoinhas ou em local determinado pela comissão, sendo gratuitos
e não possuindo taxa de inscrição.
1.4 As informações sobre a distribuição de vagas constam no quadro 2.1.
1.5 São requisitos para ingresso nos cursos:
a) ser contemplado e convocado para a matrícula pelo processo seletivo;
b) no ato da matrícula, apresentar a documentação completa exigida.
1.6 Caso não haja preenchimento das vagas oferecidas na primeira chamada, poderão ocorrer novas
convocações de candidatos, conforme ordem previamente definida no sorteio eletrônico. É de inteira
responsabilidade do candidato, acompanhar a divulgação de todos os resultados; chamadas; informes; datas e
horários de realização dos cursos constantes no presente edital; assim como possíveis alterações/cancelamento
de algum desses. Tais informações podem ser acessadas no site do IF Baiano Campus Alagoinhas :
www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/fic2018 /. Os pedidos de esclarecimentos, sugestões e/ou outras
informações deverão ser encaminhados para o e-mail: fic@alagoinhas.ifbaiano.edu.br.
2. DOS CURSOS OFERTADOS
2.1 Os cursos oferecidos, bem como o número de vagas e pré-requisitos estão descritos no quadro a baixo:

CÓDIGO

CURSO / CARGA
HORÁRIA

Acidentes Com
FALA00001 Animais Peçonhentos
No Campo/24h

Acidentes com
FALA00002 Animais Peçonhentos
No Campo/24h

FALA00003

Agricultura
orgânica/20h

VAGAS

HORÁRIO DAS
AULAS*

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO*

PRÉ-REQUISITOS

Nº
MÍNIMO
DE
MATRÍC
ULAS

40

Quarta
9:30h às 11:30h

Setembro e
Outubro

Agricultores e
egressos dos cursos
de agroindústria e
agroecologia

32

Setembro e
Outubro

Agricultores e
egressos dos cursos
de agroindústria e
agroecologia

32

Ensino Fundamental
II completo

16

40

Quarta
15:00h às 17:00h

20

Dias 25 e 26 das 8:00
às 12:00h e 13:00h às
17:00h
e dia 27 das 8:00h ás
12:00h

Setembro

FALA00004

Agricultura
orgânica/20h

20

Dias 02 e 03 das 8:00
às 12:00h e 13:00h às
17:00h
e dia 04 das 8:00h às
12:00h

Outubro

Ensino Fundamental
II completo

16

Outubro

Ensino Fundamental
II completo

16

FALA00005

Agricultura
orgânica/20h

20

Dias 16 e 17 das
8:00h às 12:00h e
13:00h às 17:00h
e dia 18 das 8:00h às
12:00h

FALA00006

Bioestatística com
excel/40h

12

Segunda e Terça das
8:00h às 12:00h

Outubro

Computação e
matemática

10

FALA00007

Construções Rurais e
Ambiência/60 h

20

Segunda e Terça
15:30h às 17:00h

Agosto,
Setembro,
Outubro e
Novembro

Ensino Fundamental
I completo

16

Segunda e Terça das
14:00h às 17:00h

Outubro

Computação
avançada

10

Segunda e Terça das
13:00hàs 17:00h

Agosto e
Setembro

Noções básicas de
computação

10

Ensino fundamental
completo

24

Controladores lógicos
FALA00008
programáveis/40h

12

Criação de Planilhas
Eletrônicas com
Recurso
LibreofficeCalc/40h

12

FALA00009

FALA00010

Educação Ambiental
e Desenvolvimento
Sustentável/68h

30

Segunda das 07:30 às
11:30

Agosto,
Setembro,
Outubro,
Novembro e
Dezembro

FALA00011

Energia Solar para
Produção Agrícola/20

12

Segunda e Terça das
9:00h às 12:00h

Novembro

Ensino fundamental
completo

10

FALA00012

Fundamentos de
Matemática
Financeira e
Estatística /24h

20

Sexta
10:00h às 12:00h

Agosto,
Setembro,
Outubro e
Novembro

Ensino Fundamental
II completo

16

FALA00013

Hidrografia e
Recursos hídrico/64h

30

Segunda das 13:00 às
17:00

Agosto,
Setembro,
Outubro e
Novembro

Ensino fundamental
completo

24

Setembro e
Outubro

Trabalhar ou querer
trabalhar como
manipulador de
alimentos

16

Higiene e Segurança
de Alimentos
FALA00014
Aplicadas À Merenda
Escolar/20h

20

Quarta
7:30h às 9:30h

Higiene e Segurança
de Alimentos
FALA00015
Aplicadas À Merenda
Escolar/20h

FALA00016

Irrigação Agrícola
/60h

FALA00017

Irrigação Agrícola
/60h

FALA00018

Jogos de Tabuleiro
/30h

FALA00019

Jogos de Tabuleiro
/30h

FALA00020

Manutenção de
Computadores/40

FALA00021

Modelagem de dados
e administração de
banco de dados/60h

Noções de
FALA00022 Matemática do Ensino
Médio/24

FALA00023

Preparador de
Baguetes e Pães
Doces /32h

FALA00024

Preparador De
Hambúrgueres E
Linguiças Para
Churrasco/20h

20

Quartas
13:00h às 15:00h

Setembro e
Outubro

Trabalhar ou querer
trabalhar como
manipulador de
alimentos

16

Agosto,
Setembro,
Outubro e
Novembro

Ensino Fundamental
I completo

16

Agosto,
Setembro,
Outubro e
Novembro

Ensino Fundamental
I completo

16

Terça e Quinta
13:00h às 15:00h

Agosto,
Setembro,
Outubro e
Novembro

Ensino Fundamental
II completo

16

Terça e Quinta
13:00h às 15:00h

Agosto,
Setembro,
Outubro e
Novembro

Ensino Fundamental
II completo

16

Segunda e Terça das
8:00h às 12:00h

Agosto e
Setembro

Ensino Fundamental
II completo

10

Agosto e
Setembro

Curso superior
concluído ou em
andamento em
informática,
administração,
matemática e afins

16

Agosto,
Setembro,
Outubro e
Novembro

Ensino Fundamental
II completo

16

20

Quinta
8:00h às 12:00h e
13:00h/17:00h

Outubro

Ensino Fundamental
I completo

16

20

Quarta, Quinta e
Sexta 8:00 às 12:00 e
13:00 17:00h

Agosto

Ensino Fundamental
II completo

16

20

Terça e Quarta
10:00h às 11:30h

20

Terça e Quarta
10:00h às 11:30h

20

20

12

20

20

Terça e Quinta
Das 8:00h às 12:00h

Quarta

13:00h às 15:00h

FALA00025

Preparador De
Hambúrgueres E
Linguiças Para
Churrasco/20h

FALA00026

Preparador de
Panetones/32h

FALA00027

Preparador de Pizzas
/20h

FALA00028

FALA00029

FALA00030

Preparador de Pizzas
/20h

Produção de
Hortaliças /20h

Produção de
Hortaliças /20h

20

Quarta, Quinta e
Sexta 8:00 às 12:00 e
13:00 17:00h

Agosto

Ensino Fundamental
II completo

16

20

Quinta
8:00h às12:00h
13:00h às17:00h

Novembro

Ensino Fundamental
I completo

16

15

Quarta
7:30h às 9:30h e
Sexta
13:00h às 15:30h

Ensino médio
completo

12

20

Quarta
7:30h às 9:30h e
Sexta
13:00h às 15:30h

Ensino médio
completo

16

20

Dias 21 e 22
das 8:00h às 12:00 e
13:00h às 17:00h
e dia 23 das 8:00h às
12:00h

Agosto

Ensino Fundamental
II completo

16

20

Dias 28 e 29 das
8:00h às 12:00h e
13:00h às 17:00h
e dia 30 das 8:00h às
12:00h

Agosto

Ensino Fundamental
II completo

16

Setembro

Ensino Fundamental
II completo

16

Setembro

Outubro

FALA00031

Produção de
Hortaliças /20h

20

Dias 11 e 12 das
8:00 às 12:00h e
13:00h às 17:00h
e dia 13 das 8:00h às
12:00h

FALA00032

Produção Orgânica de
Ovos/20h

20

Segunda a Sexta
13:00h às 17:00h

Setembro

Ensino Fundamental
I completo

16

FALA00033

Processador de
Tomates e
Derivados/20h

20

Matutino e Vespertino

Outubro

Ensino Fundamental
II completo

16

FALA00034

Programação em
Java/40h

20

Vespertino

Outubro,
Novembro e
Dezembro

Conhecimento em
Computação
Avançada

16

FALA00035

Raciocínio Lógico/40

12

Segunda e Terça das
9:00h às 12:00h

Setembro e
Outubro

Noções Básicas De
Computação

10

FALA00036

Redação Oficial

30

Matutino

Setembro

Ensino Fundamental
Completo

24

FALA00037

Redação Oficial

30

Matutino

FALA00038

Redação Oficial

30

Matutino

Sociologia do Cinema
FALA00039
e Análise
Cinematográfica /60h

FALA 00040

Tópicos
de Geometria do
Ensino Médio/24h

40

20

Segunda

13:00h às 17:00h

Sexta

8:00h às 12:00h

Outubro

Ensino Fundamental
Completo

24

Novembro

Ensino Fundamental
Completo

24

Agosto,
Setembro,
Outubro e
Novembro

Ensino Fundamental
Completo

32

Agosto,
Setembro,
Outubro e
Novembro

Ensino Fundamental
II completo

16

Total de vagas ofertadas nos Cursos FIC IF Baiano Campus Alagoinhas

857

* Períodos e horários de realização passíveis de alteração.
2.2. Dos objetivos dos cursos ofertados:
CURSO

OBJETIVOS

Evitar acidentes com animais peçonhentos no campo;
Orientar a comunidade rural sobre os hábitos dos animais peçonhentos;
Relacionar os fatores de risco ligados aos acidentes com animais peçonhentos;
Acidentes Com Animais Peçonhentos
Orientar como proceder em caso de acidentes com animais peçonhentos;
No Campo
Defender o equilíbrio e a preservação ambiental;
Reduzir as sequelas e mortes causadas por animais peçonhentos no campo;
Contribuir com a melhora da qualidade de vida das comunidades rurais.

Agricultura Orgânica

Apresentar técnicas e ferramentas para desenvolver produção orgânica voltada para
uma economia sustentável.

Bioestatistica com Excel

Formar competências necessárias para o mercado de trabalho bem como para o
desenvolvimento acadêmico do egresso.

Construções Rurais e Ambiência

Contribuir para a capacitação dos participantes sobre as diferentes instalações rurais,
sendo elas agrícolas ou zootécnicas.

Formar competências necessárias para o mercado de trabalho bem como para o
desenvolvimento acadêmico do egresso.
Controladores Lógicos Programáveis

Educação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável

Capacitar o cidadão para atuar nas comunidades, sendo este capaz de identificar
situações problemas, atuando ativamente no planejamento edesenvolvimento de ações
socioambientais de forma coletiva, a fim de contribuir para a resolução dos problemas
locais e na indução demudanças nas realidades socioambientais e econômicas.

Energia Solar para Produção Agrícola Elucidar a adoção do recurso solar energético para diminuir custos na conta de energia.

Criação de Planilhas Eletrônicas com
Recurso LibreofficeCalc

Formar competências necessárias para o mercado de trabalho bem como para o
desenvolvimento acadêmico do egresso.

Desenvolver uma proposta de aprendizagem da matemática, voltada para a atualização
Fundamentos de Matemática Financeira e inserção de profissionais no mercado de trabalho, desenvolvendo habilidades e
e Estatística
competências que possibilitem a resolução de questões e situações problemas
envolvendo fundamentos de Matemática Financeira e Estatística.

Hidrografia e Recursos hídricos

Este curso tem por objetivo instruir monitores para desenvolver atividades e projetos
sobre o uso e conservação dos recursos hídricos, fornecendosubsídios para construção
de práticas e conhecimentos que possam garantir a qualidade e o uso adequado da água.

Higiene e Segurança de Alimentos
Aplicadas À Merenda Escolar

Estabelecer conceitos microbiológicos;
Discutir noções básicas de higiene;
Compreender e reconhecer riscos químicos, biológicos e físicos relacionados ao
trabalho;
Adequar à utilização e o uso de produtos de limpeza e higiene;
Minimizar os riscos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA´s) nas cantinas
escolares;
Melhorar as condições higiênico-sanitárias nas cantinas escolares;
Fomentar as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e as Boas Práticas de Higiene (BPH)
junto aos manipuladores de alimentos.

Irrigação Agrícola

Contribuir para a capacitação dos participantes sobre o manejo da irrigação na
agricultura – como, quando e quanto irrigar – visando ao uso racional da água, a partir
da redução de perdas e aumento da eficiência da irrigação na produção agrícola.

Jogos de Tabuleiro

Abordar aspectos de cooperação, compreensão das regras e competição, discutindo
formas de jogos já existentes, construindo jogos com modificação de regras e padrões.

Manutenção de Micro

Formar competências necessárias para o mercado de trabalho bem como para o
desenvolvimento acadêmico do egresso.

O curso tem por objetivo fornecer uma visão sistêmica enfocando banco de dados,
Modelagem de dados e administração
através da discussão de aspectos conceituais e instrumentos utilizados na construção
de banco de dados
de banco de dados.

Noções de Matemática do Ensino
Médio

Desenvolver uma proposta de aprendizagem da Matemática voltada para o
desenvolvimento de habilidades e competências que possibilitem a resolução de
questões e situações problema envolvendo a referida ciência; - Retomar conteúdos
geométricos frequentemente presentes na vida profissional de estudantes e/ou
trabalhadores que futuramente serão inseridos no mercado de trabalho.

Formar e atualizar profissionais para aplicar tecnologias voltadas à apresentação de
Preparador de Baguetes e Pães Doces técnicas na produção de Baguetes e Pães Doces para o consumo e comercialização,
identificando matérias-primas de qualidade e atendendo às exigências legais.

Preparador de Hambúrgueres e
Linguiças para Churrasco

Formar E Atualizar Profissionais Para Aplicar Tecnologias Voltadas Ao
Processamento De Carnes, Identificar Matérias-Primas De Qualidade E Atender Às
Exigências Legais.

Preparador de Panetones

Este curso tem por objetivo apresentar técnicas e formulações para a produção de
Panetone para o consumo e comercialização (Produto
sazonal).

Preparador de Pizzas

Capacitar e atualizar profissionais para aplicar tecnologias voltadas à produção de
pizzas. Treinar e atualizar os profissionais quanto as Boas Práticas de Fabricação
(BPF), fomentando o empreendedorismo via o mercado da pizza.

Produção de Hortaliças

Apresentar tecnologias que possibilitem a melhoria da qualidade da produção de
hortaliças com ganhos para o produtor e o consumidor.

Produção Orgânica de Ovos

Apresentar técnicas e ferramentas para desenvolver produção orgânica voltada para
uma economia sustentável.

Preparador de Tomates e derivados

Apresentar procedimento para processamento artesanal do tomate e obtenção de alguns
de seus derivados.

Programação em Java

Formar competências necessárias para o mercado de trabalho bem como para o
desenvolvimento acadêmico do egresso.

Raciocínio Lógico

Formar competências necessárias para o mercado de trabalho bem como para o
desenvolvimento acadêmico do egresso.

Redação Oficial

Possibilitar a compreensão e a produção de textos da redação oficial de forma correta
e adequada às características e funções desse gênero textual;
Conhecer os elementos da descrição, da narração e da dissertação;
Saber as estruturas do parágrafo e, principalmente, da dissertação;
Adquirir um discurso sólido e sequencial, expondo ideias e opiniões de forma clara,
concisa, elegante e correta, com coesão e coerência;
Empregar corretamente os pronomes de tratamentos;
Redigir um texto, utilizando-se das técnicas da Redação.

Sociologia do Cinema e Análise
Cinematográfica

Incentivar a reflexão sobre as relações entre cinema e sociedade;auxiliando na
utilização do cinema como ferramenta para o estudo e reflexão sobre temas como o
racismo, a desigualdade social, a violência de gênero, os conflitos sociaise o mundo
do trabalho.

Desenvolver uma proposta de aprendizagem da Geometria voltada para o
desenvolvimento de habilidades e competências que possibilitem a resolução de
Tópicos de Geometria do Ensino Médio questões e situações problema envolvendo a referida ciência; - Retomar conteúdos
geométricos frequentemente presentes na vida profissional de estudantes e/ou
trabalhadores que futuramente serão inseridos no mercado de trabalho.

3. DA INSCRIÇÃO
3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos, conforme item 1.5.
3.2 Os documentos necessários para a inscrição são:
a) Registro Geral - RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF.
3.3 A inscrição será feita pela internet, no sítio www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/fic2018,no período
de 16 de julho de 2018 até às 18 horas do dia 25 de julho de 2018, observado o horário oficial de Brasília /DF.
3.4 As informações quanto ao procedimento da inscrição estão disponibilizadas no respectivo endereço
eletrônico. Cabe ao candidato segui-las e realizar todo o processo corretamente até a exibição da mensagem:
“SUA INSCRIÇÃO FOI EFETUADA”.
3.5 As informações fornecidas no cadastro e na ficha de inscrição, além do seu correto preenchimento, são de
responsabilidade do candidato, dispondo o IF Baiano do direito de excluir do processo de ingresso, aquele que
não preencher a solicitação de inscrição de forma completa, correta e/ou fornecer dados comprovadamente
inverídicos.
3.6 A inscrição implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato
não poderá alegar desconhecimento.

3.7 O IF Baiano não se responsabilizará por requerimentos de inscrições não recebidos por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas na comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados.
3.8 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, fax ou correio eletrônico.
3.9 No ato da inscrição, cada candidato poderá escolher 01 curso, observando o código do curso pretendido,
podendo sinalizar interesse em mais dois outros cursos. A matrícula dos cursos sinalizados é dependente de
vagas remanescentes e compatibilidade de horário. As vagas remanescentes se referem aos cursos que não
tiveram seu total de vagas preenchidas.
3.10 É de inteira responsabilidade do candidato observar, no ato da inscrição, o período de realização de cada
curso.
3.12 Em caso de múltiplas inscrições por parte do candidato será considerada válida apenas a última inscrição
realizada.
3.13 O Instituto Federal Baiano não se responsabilizará por inscrições que não tenham sido concluídas durante
o prazo determinado. Inscrições que possuam dados incorretos ou incompletos serão impugnadas. A lista com
as inscrições homologadas será divulgada dia 26 de julho de 2018 no site do processo seletivo :
www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/fic2018/ ou no Campus IF Baiano Alagoinhas.
4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
4.1. O presente instrumento convocatório poderá ser impugnado, por meio de correspondência eletrônica a ser
enviada para o e-mail, fic@alagoinhas.ifbaiano.edu.br em até dois dias úteis, contados da data da sua
publicação.
4.2. O pedido de impugnação de que trata o subitem anterior será analisado pela Comissão do Processo
Seletivo para Curso FIC que, fundamentadamente, se pronunciará, no prazo de um dia útil, sobre a procedência
ou não da alegação.
4.3. Do pedido de impugnação poderá resultar a retificação deste Edital.

5. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

5.1 A seleção será realizada mediante Sorteio Eletrônico, às 10h do dia 27/07/2018, no Campus IF Baiano de
Alagoinhas, em local aberto aos candidatos e público geral, garantindo assim a transparência, ética e legalidade
do processo seletivo, e por tanto não cabendo recurso quanto ao resultado final. O sorteio eletrônico será
disponibilizado via internet pelo link www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/fic2018/.
5.2 Se o número de candidatos for superior ao número de vagas será composta uma lista de espera. Tal lista
servirá como base para novas chamadas de candidatos, ou para ingressar, posteriormente, no mesmo curso
pretendido, em caso de reoferta, desde que seja observada a vigência do presente edital, ou seja, durante o ano
corrente de 2018.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO SORTEIO CLASSIFICADOS

E LISTA DE

MATRÍCULA
6.1 Uma vez que se trata de um sorteio eletrônico, sem utilização de pontuação de corte que gere
desclassificação ou qualquer outro critério de escolha a não ser o processo puramente aleatório, denota-se que
automaticamente todos os candidatos, cujas inscrições foram homologadas, estarão aptos. A listagem final
dos candidatos, por curso e em ordem crescente de classificação, será então divulgada após tal sorteio
eletrônico no dia 30/07/18, no site do processo seletivo: www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/fic2018 /
ou no Campus IF Baiano Alagoinhas.
6.2 A lista para a matrícula em primeira chamada será divulgada no dia 30 de julho de 2018, no site do processo
seletivo: www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/fic2018 / ou no Campus IF Baiano Alagoinhas.
6.3 Em caso de não preenchimento do total de vagas destinadas a um determinado curso será realizada a
divulgação de segunda chamada, a ser publicada no dia 08 de agosto de 2018, no site do processo seletivo :
www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/fic2018/ ou no Campus IF Baiano Alagoinhas.

A presente

comissão deste processo seletivo tem autonomia para realizar outras chamadas até completar o número
mínimo de vagas observado em um determinado curso (80% do total de vagas ofertadas), mesmo após a
segunda chamada.
6.4 Após a matrícula, a desistência de vaga em algum curso por parte de qualquer candidato, deverá ser
comunicada junto à Coordenação de Extensão do Campus IF Baiano Alagoinhas, antes do início do curso
relativo à renúncia, enviando mensagem para o endereço eletrônico fic@alagoinhas.ifbaiano.edu.br, por meio
do e-mail próprio do candidato, cadastrado no momento das inscrições. Não serão permitidas desistências
através de e-mail de terceiros. A desistência também poderá ser realizada de modo presencial, na Secretaria
de Registros Acadêmicos (SRA) do Campus IF Baiano Alagoinhas, desde que pelo próprio candidato, com
documento oficial de identificação ou através de procurador, devidamente autorizado em carta de próprio
punho, ou redigida eletronicamente e com firmas reconhecidas, e com a devida documentação comprobatória
de identidade.
6.5 A qualquer momento, durante a vigência deste presente edital, outras chamadas poderão ser realizadas
com os candidatos remanescentes, desde que observada finalização das matrículas estipuladas para todos os
cursos constantes no presente edital. Tais chamadas extras poderão ser realizadas sempre respeitando a ordem
classificatória do sorteio eletrônico e nas seguintes situações:
a) Suprir vaga residual proveniente de eventual desistência por parte de qualquer candidato devidamente
matriculado, desde que previamente comunicada antes do início do curso ao qual essa desistência está
vinculada.
6.6. O candidato será responsável por acompanhar todas as chamadas, que estão disponíveis no sitio eletrônico
www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/fic2018/.
7. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

7.1 A Interposição de recursos face ao resultado geral poderá ser feita por meio de correspondência eletrônica,
de acordo com o formulário do Anexo II, a ser enviada para o e-mail fic@alagoinhas.ifbaiano.edu.br em até
1 (um) dia útil, contado da data da sua publicação.
8. DA MATRÍCULA
8.1 As matrículas da primeira e da segunda chamada, se houver, serão realizadas nos dias e horários
especificados na tabela a seguir:
Local da Matrícula

Endereço

1ª Chamada

2ª Chamada

Campus Alagoinhas

Rua Manoel Romão, 153,
Bairro Alagoinhas Velha,
Alagoinhas – BA.

31/07/2018 a
07/08/2018

09/08/2018 e
10/08/2018

8.2 As datas e horários das matrículas de chamadas posteriores, se houver, serão divulgados no sítio eletrônico
www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/fic2018 /.
8.3 No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Fotocópia da Carteira de Identidade, acompanhada do original;
b) Fotocópia do CPF, acompanhada do original ou a apresentação do “Comprovante

de Inscrição

no CPF” impresso a partir do sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, ou emitido pela entidade conveniada, desde que acompanhado de
documento de identificação do inscrito (Art. 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.042, de 10 de junho de
2010);
c) Fotocópia do Documento de comprovação de grau de escolaridade conforme pré-requisito do curso
escolhido, acompanhada do original.
8.4 Não serão efetuadas matrículas fora das datas e/ou dos horários previstos.

9. DO CRONOGRAMA
DATA
EVENTOS

Início

Término

PUBLICAÇÃO DO EDITAL

09/07/2018

15/07/2018

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

09/07/2018

10/07/2018

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES

16/07/2018

25/07/2018

PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

25/07/2018

25/07/2018

SORTEIO ELETRÔNICO

26/07/2018

26/07/2018

PUBLICAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO

26/07/2018

26/07/2018

PERÍODO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EM
FACE À LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS

27/07/2018

27/07/2018

PUBLICAÇÃO DA LISTA FINAL

30/07/2018

30/07/2018

MATRÍCULAS

31/07/2018

07/08/2018

10. DO CANCELAMENTO DE CURSO
O curso pretendido pelo candidato, já matriculado ou não, poderá, a qualquer momento, ter suas datas
modificadas ou cancelado por motivo de força maior, interesse do Instituto ou em virtude de impossibilidade
de ministração por parte do docente responsável. Em tal caso, ficará responsável pela comunicação da data de
início do curso pretendido, através de e-mail e/ou telefone, por parte da comissão de organização de cursos
FIC 2018.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento
que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula no IF Baiano,
sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
10.2 Se a qualquer tempo for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato omitido informações e/ou as tornadas inverídicas, fraudado e/ou
falsificado documentos, o mesmo será eliminado do processo de ingresso.
10.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações e as divulgações sobre este
processo seletivo na página eletrônica www.ifbaiano.edu.br/unidades/alagoinhas/fic2018/.
10.4 A Comissão do Processo Seletivo divulgará, sempre que necessário, adendos, normas complementares e
avisos oficiais relativos ao presente edital.
10.5 Dúvidas sobre o processo deverão ser encaminhadas para o e-mail fic@alagoinhas.ifbaiano.edu.br
10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão responsável por esse processo seletivo.

AÉCIO JOSÉ ARAÚJO PASSOS DUARTE
Reitor – IF Baiano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

ANEXO I - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Eu, ______________________________________________________, portador(a) do documento de identidade n°.
________________________, apresento recurso junto a esta Comissão de processo seletivo para os cursos FIC, no
Campus Alagoinhas.

O Objetivo da contestação é:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______

Para fundamentar essa contestação, encaminho em anexo os seguintes documentos:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________
_____________________________, ________/________/________.
Local e Data
________________________________________________
Assinatura

