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Até o dia 16 de novembro, estarão abertas as inscrições para 
o Processo Seletivo para ingresso de novos estudantes em 
2015. São 2.500 vagas ofertadas em 17 cursos técnicos distri-
buídos pelos 10 campi localizados nas cidades de Catu, 
Senhor do Bon�m, Guanambi, Santa Inês, Governador Man-
gabeira, Bom Jesus da Lapa, Valença, Teixeira de Freitas, Uru-
çuca e Itapetinga. As inscrições serão feitas apenas pela inter-
net, no site do Instituto, e terá taxa de R$ 10. Interessados em 
solicitar isenção têm até o dia 31 de outubro para enviar 
pedido. 

Os cursos ofertados são para as modalidades integrada (para 
quem concluiu o ensino fundamental), subsequente (para 
quem concluiu o ensino médio) e PROEJA (para quem possui 
ensino fundamental completo e tem idade acima dos 18 
anos). No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o 
formulário online com seus dados pessoais, o curso escolhido 
e optar pela ampla concorrência, cotas para estudantes 
oriundos de escolas públicas ou cotas para candidatos com 
necessidades educacionais especí�cas. 

Processo Seletivo 2015: inscrições abertas
Projeto objetiva alcançar todos os campi e ainda será aberto aos públicos interno e externo
 

Cursos

Os cursos técnicos visam a formação pro�ssional e a inserção 
no mundo do trabalho. O IF Baiano oferece os cursos para 
atender a demanda por capacitação e os arranjos produtivos 
locais. Con�ra o per�l pro�ssional dos cursos oferecidos:

Administração (Integrado e Subsequente): exerce funções 
de apoio administrativo: protocolo e arquivo, confecção e 
expedição de documentos administrativos e controle de 
estoques. (Campus Teixeira de Freitas; 70 vagas)

Agricultura (Subsequente): atua nas etapas da produção 
agrícola; colheita e pós-colheita das principais culturas; siste-
mas de controle de qualidade; técnicas para distribuição e 
comercialização de produtos. (Campi Bom Jesus da Lapa e 
Guanambi; 240 vagas)

Agrimensura (Subsequente): atua na demarcação de terras, 
urbanismo e localizações geográ�cas. O estudante aprende-
rá a elaborar e consultar mapas, técnicas de mensuração e 
automatização. (Campus Catu e Uruçuca; 75 vagas)

Agroecologia (Integrado): prepara para lidar com sistemas 
de produção agropecuária e extrativista; preservação e con-
servação de recursos naturais à sustentabilidade social e eco-
nômica;  agricultura familiar. (Campus Valença; 90 vagas).

Agroindústria (Integrado):  atuação nos setores primário e 
secundário, para o ensino da extração da matéria-prima e da 
industrialização. Além disso, o estudante é capacitado a 
elaborar e acompanhar projetos agroindustriais. (Campus 
Guanambi; 40 vagas)

Agropecuária (Subsequente e Integrado): prepara para atuar 
em cadeias produtivas ou de forma autônoma. O estudante 
aprenderá noções de planejamento, investimento, cultivo, 
tecnologias e criação de animais no setor agrícola.  (Campi 
Catu, Guanambi, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bon�m, 
Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença; 835 vagas)

Alimentos (Integrado e Subsequente): habilita para o proces-
samento e a conservação de matérias-primas; planejamento, 
coordenação e controle de atividades em indústria de 
alimentos; desenvolvimento de novos produtos e processos.  
(Campi Catu, Governador Mangabeira, Santa Inês, Senhor 
do Bon�m e Uruçuca; 230 vagas)

Cozinha (Proeja): prepara para desenvolver atividades em 
cozinhas industriais, organizar e selecionar alimentos e 
tomar medidas de higienização e manipulação de matérias-
-primas e utensílios. (Campus Catu; 35 vagas)

Florestas (Integrado e Subsequente): lida com mudas �ores-
tais, extração e bene�ciamento da madeira; produção, 
manejo sustentável e industrialização dos recursos de 
origem �orestal. (Campus Texeira de Freitas; 60 vagas)

Guia de Turismo (Integrado): orientação e condução de pes-
soas ou grupos durante traslados, passeios, visitas, viagens; 
apresentação ao visitante opções de roteiros e itinerários 
turísticos disponíveis. (Campus Uruçuca; 35 vagas)

Hospedagem (Integrado): lida com recepção e governança 
em meios de hospedagem; atividades operacionais de servi-
ços de andares; critérios de qualidade na prestação de servi-

ços; suporte ao hóspede durante sua estada. (Campus Teixei-
ra de Freitas; 30 vagas)

Informática (Integrado, Subsequente e Proeja): atuar em 
trabalhos que lidam com programas básicos da informática, 
ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas opera-
cionais e banco de dados; manutenção de programas de 
computadores implantados. (Campi Bom Jesus da Lapa, 
Governador Mangabeira, Guanambi, Itapetinga, Santa Inês 
e Uruçuca; 380 vagas)
 
Manutenção e Suporte em Informática (Subsequente): 
habilitados para con�gurar redes, operar programas de com-
putadores, desenvolver sistemas e programações e atuar 
com programas básicos de informática. (Campus Governa-
dor Mangabeira; 35 vagas)

Meio Ambiente (Subsequente): lida com  estudos ambien-
tais; sistemas de gestão ambiental; programas de educação 
ambiental; intervenções ambientais. (Campus Valença; 35 
vagas)

Petróleo e Gás (Subsequente): capacita para atender as 
demandas na área de exploração de petróleo através da utili-
zação de tecnologias voltadas para a automação industrial e 
o controle do processo produtivo. (Campus Catu; 30 vagas)

Química (Subsequente): é formado para avaliar e prevenir, 
através de soluções alternativas, impactos ambientais causa-
dos pelo uso de produtos químicos. (Campus Catu; 60 vagas).

Zootecnia (Subsequente): as noções ofertadas são de trata-
mento, criação e reprodução de animais domésticos e silves-
tres; programas de manejo preventivo, higiênico e sanitário 
na produção animal; assistência técnica e extensão rural na 
área de produção animal. (Campi  Guanambi, Santa Inês e 
Senhor do Bon�m; 220 vagas).

Depoimentos

 A metodologia aplicada e inovadora dos professores, o uso de vídeos, 
realização de peças teatrais, conhecimento real dos equipamentos e a prática é 
um dos pontos fortes do campus.  A cada dia aprendemos técnicas e relações 
diferentes. É uma grande escola onde notamos o real ensino e aprendizado”.
Jeferson Conceição Santos, estudante de Manutenção e Suporte em Informática, Campus 

Governador Mangabeira

 Como estratégia, dou maior ênfase nas aulas práticas e ofereço 
o�cinas em turnos opostos. Nas aulas práticas de algoritmos, por exemplo, 
fazemos nos labortórios de Programas de Computador”.
Fabrício Faro, professor de Informática e coordenador do curso de Manutenção e Suporte 

em Informática, Campus Governador Mangabeira

 É  uma instituição bem estruturada com professores de alta quali�ca-
ção. Por ser uma instituição federal, reconhecida, com projeto adequado de 
educação técnica, com todo esse diferencial, você será capacitado em diversas 
áreas da informática, facilitando a entrada no mercado de trabalho, além de ter 
projetos para pesquisa e extensão”.
Cíntia Santos Souza, estudante do curso de Informática, Campus Governador Mangabeira

 Escolhi fazer este curso porque possui melhores opções de traba-
lho.Provavelmente além de desenvolvimento humano e pro�ssional, vai 
atender a várias necessidades que o mercado necessita”.
Samantha Matias, estudante do curso Técnico em Agroindústria, Campus Guanambi

 Eu escolhi estudar no IF Baiano porque tem uma ótima estrutura física 
e um ótimo quadro de professores que irá me proporcionar as melhores condi-
ções de aprendizado. Eu não queria fazer somente o [ensino] médio. Queria ter 
uma formação adicional e uma oportunidade de trabalhar na área que eu me 
identi�co, que é a área de agrárias”.
Harlei de Souza Santos, estudante do curso Técnico em Agropecuária, Campus Guanambi
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Para ingressar em um dos cursos, os candidatos inscritos na 
modalidade integrada farão provas objetivas de múltipla 
escolha nas áreas de Linguagens (Língua Portuguesa e 
Redação), Ciências Naturais, Geogra�a, História e Matemáti-
ca; já, na modalidade subsequente,  Linguagens (Língua Por-
tuguesa e Redação), Ciências Humanas (Filoso�a, Geogra�a, 
História e Sociologia), Ciências da Natureza (Biologia, Física e 
Química) e Matemática. Para ambas as modalidades, haverá 
prova de redação. As provas serão aplicadas no dia 14 de 
dezembro, domingo, às 9h na cidade do campus onde pre-
tende estudar. 

No caso da seleção para os candidatos inscritos na modali-
dade Proeja, disponível apenas nos Campi Catu e Guanambi, 
será feita através de redação (no dia 14 de dezembro, às 9 
horas) e entrevista. Resultado �nal da seleção será divulgado 
a partir do dia 3 de fevereiro de 2015, no site do IF Baiano. 

“Os candidatos deverão comparecer ao local de realização 
das provas com, pelo menos, trinta minutos de antecedência 
do horário previsto. Será vedada a realização da prova em 
local diferente daquele escolhido pelo candidato e determi-
nado pelo IF Baiano”, esclareceu o presidente da Comissão do 
Processo Seletivo, Adilton Gonçalves.
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