
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

RETIFICAÇÃO Nº. 01
CHAMADA INTERNA DE EXTENSÃO 004/2013

SELEÇÃO DE SERVIDORES BOLSISTAS PARA O PROGRAMA NACIONAL 
DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC

O Pró-Reitor de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – 
IF  BAIANO,  no  que  se  refere  à  Chamada  Interna  de  Extensão  Nº04/2013,  que  visa 
selecionar  Servidor  Bolsista  para  atuar  no  Programa  Bolsa-Formação  Pronatec,  em 
atendimento à Resolução CD/FNDE Nº. 04, de 16 de março de 2012, RESOLVE:

1) Inserir no item 1, o subitem 1.4 abaixo descrito:
1.4 O candidato poderá concorrer a apenas 1(um) cargo.

2) Retificar o item 3, subitem 3.1:
Onde se Lê:
3.1  É  obrigatório  o  envio  dos  seguintes  documentos,  juntamente  com  a  ficha  de 
inscrição:

a. Cópia do RG 
b. Cópia de comprovantes de formação acadêmica;
c. Cópia dos comprovantes de experiência profissional.

Leia-se:
3.1  É  obrigatório  o  envio  dos  seguintes  documentos,  juntamente  com  a  ficha  de 
inscrição:
          a. Cópia do RG.
          b.Cópia de comprovantes de formação acadêmica.
          c.Cópia dos comprovantes de experiência profissional.

3)  Prorrogar o prazo de inscrição e alterar o cronograma, item 8, conforme abaixo:

PERÍODO / DATA AÇÕES
16/05/2013 à 

29/05/13
Inscrições e entrega de documentação.

            05/06/13 Resultado da Seleção.

06/06/13 Interposição de recurso contra o resultado.
10/06/13 Resultado pós-recurso
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4 )Alterar o Anexo I, Função 05 - Supervisor de Curso:

FUNÇÃO 
05:

Superviso
r de Curso

Elaborar  a  proposta  de  implantação 
do curso e sugerir as ações de suporte 
tecnológico  necessárias  durante  o 
processo de formação, informando ao 
coordenador-adjunto;assegurar  os 
requisitos de acessibilidade física nas 
comunicações e no material didático 
pedagógico,  possibilitando  a  plena 
participação  de  pessoas  com 
deficiência;desenvolver,  em 
colaboração  com  o  coordenador,  a 
metodologia  de  avaliação  dos 
estudantes e implantar um sistema de 
avaliação, de acordo com o previsto 
no  plano  de  curso;apresentar  ao 
coordenador-adjunto,  ao  final  do 
curso  ofertado,  relatório  das 
atividades  e  do  desempenho  dos 
estudantes;supervisionar  a  constante 
atualização, por parte dos professores 
no sistema de gestão do Pronatec, dos 
registros  de  acompanhamento  de 
freqüência e desempenho acadêmico 
dos  beneficiados;  participar  dos 
encontros  de  coordenação, 
promovidos  pelos  coordenadores 
gerais  e  supervisores  gerais  de 
curso.Emissão de Pareceres.

VER
ANEXO II

5  (cinco) 
horas 
semanais  por 
curso

R$  36,00 
(trinta  e 
seis reais) 
por  hora 
(60 
minutos).

5)  Alterar  o  Anexo  II  –  Pré  –  Requisitos  para  o  Cargo  de  Supervisor  dos  Cursos  de 
Recepcionista e Recepcionista em Meios de Hospedagem:

     REITORIA Recepcionista  e 
Recepcionista em meios 
de Hospedagem

Graduação em Turismo ou Tecnólogo na área. 
Graduação em administração com ênfase em 
hotelaria.
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6) Incluir na ficha de inscrição , no item Campus a opção:

(     ) Reitoria – Unidade Remota

7) Alterar a pontuação do barema da Função 05- Supervisor itens D e E:

Onde se Lê:

d) Mestrado na área de atuação – Pontuação : 12,0

e) Doutorado na área de atuação – Pontuação : 10, 5

Lê-se: 

d) Mestrado na área de atuação – Pontuação : 10,5

e) Doutorado na área de atuação – Pontuação : 12, 0

Salvador, 22 de maio de 2013.


