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CHAMADA INTERNA DE EXTENSÃO Nº. 07/2012

SELEÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA – BOLSA-FORMAÇÃO DO PRONATEC
 CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) / 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
VAGAS REMANESCENTES

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. DADOS PESSOAIS (preenchimento obrigatório)
1.1 Nome Completo:
1.2 CPF: 
1.3 RG:
1.4 Data de Nascimento: _______ /_______/ _______ /
1.5 Sexo Feminino: (   )      Masculino: (   )
1.6 Endereço Residencial:
1.7 Tel. Fixo: (    )                                    1.8 Tel. Celular: (    )
1.9 E-mail pessoal:                                     
2. DADOS PROFISSIONAIS (preenchimento obrigatório)
2.1 Campus de lotação: (informar o nome do Campus)
2.2  Unidade de Trabalho em que está atuando:
2.3 Enquadramento funcional: 
2.3.1 (    ) servidor do IF Baiano:    
Docente Ativo Efetivo (    )       Docente Inativo (    )      Docente Substituto (    )     Docente Temporário (    )   
Técnico-Adm. em Educação Ativo Efetivo (    )     Técnico-Adm. em  Educação Inativo (    )
2.4 Nº de Matrícula SIAPE:
2.5 Tel. Institucional:  (   )    
2.6  E-mail institucional:
3. CURSOS/MÓDULOS Indique o(s)  módulo(s) que pretende ministrar, de acordo com a sua área de formação e experiência profissional  por ordem de prioridade de 1 a 2 – considerando que 1 é a  maior prioridade. (preenchimento obrigatório)
3.1 Campus: (informar o nome do Campus)
3.1.1 Nome do Curso FIC/Qualif. Profissiona1 – 1ª Opção:  (informar o nome do Curso)
   a. Módulo – 1ª Opção (informar o nome do módulo)
   b. Módulo – 2ª Opção (informar o nome do módulo)
3.1.2 Nome do Curso FIC/Qualif. Profissiona1 – 2ª Opção:  (informar o nome do Curso)
   a. Módulo – 1ª Opção (informar o nome do módulo)
   b. Módulo – 2ª Opção (informar o nome do módulo)
4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (preenchimento obrigatório se for apresentar documentos comprobatórios)
Tipo de Experiência
Sim ou Não
Quantificar:
4.1 Docência na educação profissional técnica e/ou tecnológica 
(   )Sim (   )Não
Quantos semestres?
4.2 Docência na educação básica
(   )Sim (   )Não
Quantos semestres?
4.3 Docente na educação superior
(   )Sim (   )Não
Quantos semestres?
4.4 Experiência como ministrante de cursos de qualificação profissional (com aderência ao módulo escolhido  para a 1ª Opção)
(   )Sim (   )Não

Quantos cursos?
4.5 Experiência como ministrante de cursos de qualificação profissional (com aderência ao módulo escolhido para a 2ªOpção)
(   )Sim (   )Não

Quantos cursos?
4.6 Publicação na área do curso (livro, artigo, apostila, cartilha)
(   )Sim (   )Não
4.7 Orientação de trabalhos de iniciação científica em Pesquisa e/ou Extensão 
(   )Sim (   )Não
Quantas?
5. FORMAÇÃO  (preenchimento obrigatório)
5. 1 Formação Acadêmica
Nome do Curso
Instituição (nome e sigla)
	Curso Técnico de Nível Médio em área aderente



b)  Graduação em qualquer área


c)  Graduação em  área aderente ao curso escolhido


d)  Especialização em qualquer área


e)  Especialização em  área aderente ao curso escolhido


f)  Mestrado 


g)  Doutorado 


5.2 Formação Complementar (preenchimento obrigatório se for apresentar documentos comprobatórios)
4.1 Cursos de curta duração com carga horária mínima de 40h com aderências ao(s) módulo(s) escolhido(s).
a. Nome do curso:
b. Carga horária:
c. Com aderências ao(s) módulo(s):
4.2 Cursos de curta duração com carga horária mínima de 120h com aderências ao(s) módulo(s) escolhido(s).
a. Nome do curso:
b. Carga horária:
c. Com aderências ao(s) módulo(s):

OBS: Editar e imprimir em formato .pdf. Anexar os documentos comprobatórios em formato .pdf.  As informações que já estão pré-formatadas não poderão ser alteradas.







_________________________,________/______/2012
Local, dia/mês/ano.





_______________________________
Assinatura do candidato


























CHAMADA INTERNA DE EXTENSÃO Nº. 07/2012

SELEÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA – BOLSA-FORMAÇÃO DO PRONATEC
 CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) / 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
VAGAS REMANESCENTES

ANEXO VII - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Recurso contra do resultado do processo de seleção de professor bolsistas no âmbito do Pronatec, realizado pela Comissão de Executora dos Processos Seletivos do Pronatec no IF Baiano publicado em ___/___/___. 

Eu, ____________________________________________________, portador (a) do documento de identidade nº. __________________, SIAPE nº. _________________, inscrito (a) para concorrer, no âmbito do Pronatec, à função de professor bolsista, para o curso de_______________________________________________, Módulo(s) _______________________________________________, do(a) Campus/Unidade ___________________, apresento recurso junto a esta Comissão de Seleção.

A decisão objeto de contestação é: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (explicitar a decisão que está contestando). 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Para fundamentar essa contestação, encaminho em anexo os seguintes documentos: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Salvador, ___ de ___________________ de 2012. 

_________________________________________
Assinatura do candidato







