
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

Edital de vaga remanescente - Chamada Interna N° 01-COPES/NEX/DAC/DG-

Campus Itapetinga

Apoio a Participação de Servidores em Eventos Científicos, Tecnológicos, de

Inovação e de Extensão

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA, no uso de suas

atribuições legais e em conformidade com a subdelegação de competência, prevista

na Portaria Nº 1.656 de 14/06/2018, publicada no DOU de 15/06/2018,  e de acordo

com as disposições contidas na Lei 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990,

torna pública as inscrições para a Participação de Servidores do IF Baiano - campus

Itapetinga em Capacitação presencial de cunho Científico, Tecnológico, de Inovação

e de Extensão.

Parágrafo Único. A título deste edital serão considerados capacitação:

a)    Cursos, Minicursos e Oficinas de cunho Científico, Tecnológico , de lnovação e

de Extensão, voltados para a área de atuação do proponente no IF Baiano.

b )    Eventos de cunho Científico, Tecnológico, de inovação e de Extensão, tais

como Encontros, Congressos, Simpósios, dentre outros, voltados para a área de

atuação do proponente no IF Baiano.

 1.  DOS REQUISITOS

1.1   São requisitos para concorrer a esta Chamada Pública:

 I  - Ser servidor efetivo do IF Baiano Campus Itapetinga; 

II  - Pleitear auxílio somente para participação em capacitação realizada no

Brasil; 

III - Não se encontrar aposentado ou em situação equiparada;

IV   - Não se encontrar em gozo de férias, de licença ou afastado de suas

funções no IF Baiano no período de realização da capacitação;

 

§1° A Chamada abrange capacitação a ser realizada no ano corrente até

junho/2023 a partir da data de divulgação dos resultados (de acordo com o item

3).

§2° Esta chamada não contempla capacitação realizada na distância inferior a 150



Km da sede do IF Baiano, campus Itapetinga e/ou em cidades onde reside o

candidato pleiteante.

2. DA INSCRIÇÃO

2.1 Os documentos para concorrência nesta Chamada pública devem ser

enviadas para o e-mail selecaoauxilioevento@itapetinga.ifbaiano.edu.br o

proponente deverá enviar um arquivo único em formato PDF (tamanho

máximo do arquivo 7 Mb (7 Megabytes) contendo os documentos solicitados

na Chamada até as 23:59 horas da data limite de submissão das

propostas, de acordo com o cronograma deste edital. 

2.2 Os seguintes documentos devem ser apresentados na ocasião das

inscrições:

I – Espelho da página oficial da capacitação, com informações detalhadas  

referentes a  local de realização, datas de realização e programação;

II - Declaração assinada pelo servidor informando que não solicitou auxílio

financeiro ao campus para participação na capacitação de interesse     (ANEXO

II);

III – Declaração da chefia imediata informando as disciplinas lecionadas

(docentes) ou informando área de atuação no Campus (técnicos) (ANEXO IV)

IV – Declaração referente a ausência de pendências junto às Coordenações de

Pesquisa e Extensão. (ANEXO V - uma declaração para cada coordenação)

Parágrafo único. Solicitações com documentação incompleta e/ou enviadas fora

do prazo serão desconsideradas.

3.CRONOGRAMA

A chamada será realizada conforme cronograma apresentado no quadro 1



Etapa            Período

Publicação e divulgação do edital 02/09

Prazo para impugnação (ANEXO III) 

selecaoauxilioevento@itapetinga.ifbaiano.edu.br

03/09 e

04/09

Inscrições
05/09 a

09/09

Homologação dos inscritos 12/09

Período para recurso (ANEXO III) 

selecaoauxilioevento@itapetinga.ifbaiano.edu.br 13/09

Resultado preliminar 14/09

Prazo para recurso (ANEXO III)  

 selecaoauxilioevento@itapetinga.ifbaiano.edu.br

15/09

Resultado final pós recursos 16/09

Apoio para eventos realizados entre os meses de setembro de 2022 a junho de

2023

4.  DA SELEÇÃO

4.1  As propostas que não apresentarem aderência entre o evento pretendido e

a área de atuação do servidor no Instituto Federal Baiano, serão indeferidas.

4.2   A seleção será realizada por Comissão a ser instituída pela Direção Geral

do Campus Itapetinga levando-se em consideração a análise documental

(enquadramento)  e classificação, conforme Anexo I - Barema.

4.3 Será disponibilizada (uma) vaga com auxilio de 2 mil reais. 

4.4   Em caso de empate entre os candidatos, serão seguidos os seguintes

critérios de desempate:

4.41. Tempo de serviço no IF Baiano



4.4.2. Quantidade de publicações científicas

4.4.3. Maior idade

 5.  VIGÊNCIA DA CHAMADA

5.1. As capacitações apoiadas na presente Chamada deverão ser realizadas no

período  compreendido entre setembro de 2022 a junho de 2023.

6.  RECURSOS FINANCEIROS

 6.1   Os recursos orçamentários serão aplicados aos candidatos aprovados

segundo o número de vagas preestabelecido. 

6.2 A ordem de classificação das propostas enquadradas, ocorrerá de acordo

com o Anexo I - Barema.

 6.3 O pagamento do auxílio fica condicionado à disponibilidade financeira do

Campus, devendo ocorrer antes da data da capacitação pleiteada.

 6.4  As propostas classificadas, mas não contempladas com recursos

financeiros, poderão ser contratadas mediante a desistência de solicitantes com

propostas aprovadas.

           7.   DAS OBRIGAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 A obtenção do auxílio financeiro a participação em capacitações (de cunho

Científicos, Tecnológicos e de Inovação e de Extensão) pressupõe que o servidor

assuma perante o IF Baiano as seguintes obrigações:

  I-Envio para o e-mail selecaoauxilioevento@itapetinga.ifbaiano.edu.br

em até 5 dias úteis após o final da capacitação, de:

a. Para eventos: certificado de participação emitido pela comissão realizadora do

evento (declaração, certificado, anais etc.)

b. Para cursos: certificado ou declaração de participação emitido pela Instituição

organizadora do curso

II- Atualização do Currículo Lattes com as informações da capacitação

realizada.

7 . 2 A não prestação de contas no prazo acima indicado implica na

obrigatoriedade do ressarcimento integral dos valores do apoio concedido ao

solicitante;

 7.3  É proibida a transferência do auxílio para outro servidor;

7.4  É vedado, de acordo com a legislação vigente, o recebimento de apoio

financeiro de forma cumulativa e não complementar para a mesma finalidade

através deste Chamada e de outras fontes de financiamento, sejam elas

públicas ou privadas. A observação deste princípio é de responsabilidade do

solicitante do apoio, que fica sujeito às sanções penais cabíveis em caso de

descumprimento;

7.5  Se por algum motivo o servidor ficar impossibilitado de participar do

evento, objeto da concessão de auxílio, deverá informar imediatamente a

comissão deste edital por meio do

selecaoauxilioevento@itapetinga.ifbaiano.edu.br e assumir o ônus decorrente

da desistência.



§1° Caso o valor recebido não seja utilizado na integralidade, o recurso deverá

ser devolvido, através de GRU - Guia de Recolhimento da União, até 15 dias

após a finalização do evento.

§2° O IF Baiano Campus Itapetinga não se responsabiliza por quaisquer

despesas de viagem que ultrapassarem o valor recebido em forma de diárias,

ficando entendido que qualquer custo adicional será de responsabilidade

exclusiva do proponente.

§3° Os valores poderão ser utilizados para pagamento de inscrição no evento,

hospedagem, transporte rodoviário ou aéreo, translado e  alimentação.

8.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

8.1 Os casos omissos ou não previstos nesta Chamada pública serão analisados

e julgados pela Comissão instituída pelo campus.

8.2   A concessão de auxílio será cancelada por ocorrência, durante sua

execução, de algum fato que viole qualquer termo estabelecido na presente

chamada, ou em Regulamento da Administração Pública, sem prejuízo de outras

providências cabíveis.

8.3  A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser alterada, revogada ou

anulada, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral do IF Baiano, seja por

motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito a

indenização ou reclamação de qualquer natureza.

8.4  Nesta Chamada será permitido apenas o financiamento de uma

capacitação por servidor.

  9. ANEXOS

9.1  Anexo I - Barema de avaliação.

9.2  Anexo II - Declaração de não acumulação de auxílio financeiro para

capacitação.

9.4  Anexo III - Formulário de Recurso

9.5  Anexo IV - Declaração da chefia imediata sobre a área de atuação.

9.6 Anexo V - Declaração referente a ausência de pendências junto às

Coordenações de Pesquisa e Extensão.

                                     ANEXO I – BAREMA DE AVALIAÇÃO

ITEM ATIVIDADE PONTOS Qtde. Pontuação

1

Abrangência do Evento

Internacional (Realizado no Brasil)
10



Nacional 8

Regional 5

2

Modalidade de

apresentação

Oral 10

Pôster 5

3

Projeto aprovado em editais externos 

(FAPESB, CNPq, Finep, entre outros) ou

internos (PROPES ou PROEX)

*apresentar documentos

comprobatórios.

15

(por

projeto)

Máx 2

4

Cursos na área de atuação com carga

horária acima de 60 horas

(considerados a partir de 2017)

*apresentar documentos

comprobatórios.

15

(por curso)

Máx. 2

TOTAL

ANEXO II

DECLARAÇÃO NÃO ACÚMULO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EVENTO

Eu, ___________________________________________, matrícula SIAPE nº ____________________, lotado

no Campus Itapetinga, declaro para os devidos fins que não solicitei auxílio financeiro do

Campus ou de agência financiadora para participar do evento

_______________________________________________, que será realizado no período de (_______) a

(_________), em (_______________________) (cidade/estado)

(assinatura)

(nome completo do servidor/solicitante)



(cargo/ocupação)

(assinatura)

(nome completo do Diretor Geral do Campus)

(carimbo)

(Local, dia, mês, ano).

ANEXO III

FORMULÁRIO PARA RECURSO

NOME:

EMAIL:

TELEFONE:

REQUEIRO A COMISSÃO DO EDITAL DE APOIO A CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM

EVENTOS, RECURSO CONTRA:

(   ) EDITAL 

(   ) HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

(   ) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR

FUNDAMENTAÇÃO:

________________________, ___ DE ____________ DE 2022

_______________________________

ANEXO IV - Declaração da chefia imediata sobre a área de atuação ou disciplinas lecionadas

Eu,__________________________________(nome da chefia imediata), (___________________) cargo, Matrícula SIAPE



(nº__________), declaro para os fins de direito, que o proponente ___________________________________ (nome do

proponente),(___________________) cargo, Matrícula SIAPE (nº__________) possui área de atuação correlata ao

projeto e/ou eventos a serem apresentados com apoio deste edital.

____________________, _____ de __________________ de 2022.

(Assinatura)

(Chefia imediata)

ANEXO V - Declaração de ausência de pendências junto às Coordenações de Pesquisa e Extensão.

Eu, ______________________________(Coordenador (a) de pesquisa/ Extensão), (_______________________) cargo,

Matrícula SIAPE (nº__________), declaro para os fins de direito, que o proponente

___________________________________ (nome do proponente) não possui, até a presente data, pendências junto

a esta coordenação.

____________________, _____ de __________________ de 2022.

(Assinatura)

(Coordenador de Pesquisa/ Extensão)
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