
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – REITORIA

Rua do Rouxinol, 115 – CEP 41720-052 – Salvador/BA

Edital de Re ficação nº 24 , de 07 de março de 2023Edital de Re ficação nº 24 , de 07 de março de 2023

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANOO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas 

atribuições delegadas pelo Decreto de 26/04/2022, publicado no DOU de 27/04/2022, Seção 2, 

página 1, e de acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008 e Lei nº 8.112/90, 

torna pública a re ficação do Edital nº 19, de 24 de fevereiro de 2023, referente ao Processo sele vo 

simplificado para contratação temporária da equipe executora - professores, para atender ao projeto 

de implementação de cursos EJA/FIC Integrada a EPT no âmbito do Programa da EJA.

1. Re ficar o Anexo II, passando a constar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:ONDE SE LÊ:

ANEXO II ANEXO II 

QUADRO DE VAGAS E REQUISITOSQUADRO DE VAGAS E REQUISITOS

EQUIPE EXECUTORA - PROFESSOR(A)EQUIPE EXECUTORA - PROFESSOR(A)

CAMPUS SANTA INÊSCAMPUS SANTA INÊS

CURSO EJA/FIC EM AGRICULTOR FAMILIARCURSO EJA/FIC EM AGRICULTOR FAMILIAR

EIXOEIXO COMPONENTE CURRICULARCOMPONENTE CURRICULAR REQUISITOS MÍNIMOSREQUISITOS MÍNIMOS VAGASVAGAS

https://suap.ifbaiano.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/406738/


STI-AGRIF01 Agroecologia e produção 
integrada: Sistema PAIS e 
Sisteminha Embrapa (20h) / 
Produção de adubos orgânicos e 
defensivos naturais (20h) / 
Produção de Mudas em Viveiro 
(20h) / Produção de Hortaliças, 
plantas medicinais e 
condimentares (20h) / Manejo e 
preparo do solo em sistemas 
agroecológicos (20h) / Irrigação 
de baixo consumo de água (10h) 
/ Criação de galinha caipira (20h) 
/ Criação de abelha sem ferrão 
(10h) / Processos de 
conservação de alimentos (20h)

Se colaborador(a) 

interno, Docente ou TAE 

do Campus Santa Inês;

Graduação em 

Engenharia Agronômica 

ou Agroecologia ou  

Medicina Veterinária ou 

Zootecnia Engenharia de 

Alimentos ou Nutrição 

ou Biologia.

4

STI-AGRIF02 Informá ca básica e Tecnologias 
digitais  aplicada a produção 
familiar (10h) / Trabalho, 
educação e cultura (10h) / 
Pesquisa e inovação social (10h)

Se colaborador(a) 

interno, Docente ou TAE 

do Campus Santa Inês;

Graduação em 

Informá ca ou Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas ou áreas afins 

ou Licenciatura em 

qualquer área do 

conhecimento.

3

STI-AGRIF03 Empreendedorismo, 
coopera vismo e marke ng para 
pequenos produtores(10h)

Se colaborador(a) 

interno, Docente ou TAE 

do Campus Santa Inês;

Graduação em 

Administração ou 

Administração Rural ou 

Coopera vismo ou áreas 

afins.

3

LEIA-SE:LEIA-SE:

CAMPUS SANTA INÊSCAMPUS SANTA INÊS

CURSO EJA/FIC EM AGRICULTOR FAMILIARCURSO EJA/FIC EM AGRICULTOR FAMILIAR

EIXOEIXO COMPONENTE CURRICULARCOMPONENTE CURRICULAR REQUISITOS MÍNIMOSREQUISITOS MÍNIMOS VAGASVAGAS



STI-AGRIF01 Agroecologia e produção 
integrada: Sistema PAIS e 
Sisteminha Embrapa (20h) / 
Produção de adubos orgânicos e 
defensivos naturais (20h) / 
Produção de Mudas em Viveiro 
(20h) / Produção de Hortaliças, 
plantas medicinais e 
condimentares (20h) / Manejo e 
preparo do solo em sistemas 
agroecológicos (20h) / Irrigação 
de baixo consumo de água (10h) 
/ Criação de galinha caipira (20h) 
/ Criação de abelha sem ferrão 
(10h) / Processos de conservação 
de alimentos (20h)

Se colaborador(a) 

interno, Docente ou TAE 

do Campus Santa Inês;

Graduação em 

Engenharia Agronômica 

ou Agroecologia ou  

Medicina Veterinária ou 

Zootecnia ou Engenharia 

de Alimentos ou 

Nutrição ou Biologia ou 

Engenharia Agrícola.

4

STI-AGRIF02 Informá ca básica e Tecnologias 
digitais  aplicada a produção 
familiar (10h) / Trabalho, 
educação e cultura (10h) / 
Pesquisa e inovação social (10h)

Se colaborador(a) 

interno, Docente ou TAE 

do Campus Santa Inês;

Graduação em 

Informá ca ou Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas ou áreas afins 

ou Licenciatura em 

qualquer área do 

conhecimento.

3

STI-AGRIF03 Empreendedorismo, 
coopera vismo e marke ng para 
pequenos produtores(10h)

Se colaborador(a) 

interno, Docente ou TAE 

do Campus Santa Inês;

Graduação em 

Administração ou 

Administração Rural ou 

Coopera vismo ou áreas 

afins.

3



ONDE SE LÊ:ONDE SE LÊ:

EQUIPE EXECUTORA - PROFESSOR(A)EQUIPE EXECUTORA - PROFESSOR(A)

CAMPUS SERRINHACAMPUS SERRINHA

CURSO EJA/FIC EM AGRICULTOR FAMILIARCURSO EJA/FIC EM AGRICULTOR FAMILIAR

EIXOEIXO COMPONENTE CURRICULARCOMPONENTE CURRICULAR REQUISITOS MÍNIMOSREQUISITOS MÍNIMOS VAGASVAGAS

SER-AGRIF01 Agroecologia e produção 
integrada: Sistema PAIS e 
Sisteminha Embrapa (20h) / 
Produção de adubos orgânicos e 
defensivos naturais (20h) / 
Produção de Mudas em Viveiro 
(20h) / Produção de Hortaliças, 
plantas medicinais e 
condimentares (20h) / Manejo e 
preparo do solo em sistemas 
agroecológicos (20h) / Irrigação 
de baixo consumo de água (10h) 
/ Criação de galinha caipira (20h) 
/ Criação de abelha sem ferrão 
(10h) / Processos de conservação 
de alimentos (20h)

Docente ou TAE do 

Campus Santa Inês;

Graduação em 

Engenharia Agronômica 

ou Agroecologia ou  

Medicina Veterinária ou 

Zootecnia ou Engenharia 

de Alimentos ou 

Nutrição ou Biologia.

3

SER-AGRIF02 Informá ca básica e Tecnologias 
digitais  aplicada a produção 
familiar (10h) / Trabalho, 
educação e cultura (10h) / 
Pesquisa e inovação social (10h)

Se colaborador(a) 

interno, Docente ou TAE 

do Campus Serrinha;

Graduação em 

Informá ca ou Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas ou áreas afins 

ou Licenciatura em 

qualquer área do 

conhecimento.

2

SER-AGRIF03 Empreendedorismo, 
coopera vismo e marke ng para 
pequenos produtores(10h)

Se colaborador(a) 

interno, Docente ou TAE 

do Campus Serrinha;

Graduação em 

Administração ou 

Administração Rural ou 

Coopera vismo ou áreas 

afins.

1

LEIA-SE:LEIA-SE:



CAMPUS SERRINHACAMPUS SERRINHA

CURSO EJA/FIC EM AGRICULTOR FAMILIARCURSO EJA/FIC EM AGRICULTOR FAMILIAR

EIXOEIXO COMPONENTE CURRICULARCOMPONENTE CURRICULAR REQUISITOS MÍNIMOSREQUISITOS MÍNIMOS VAGASVAGAS

SER-AGRIF01 Agroecologia e produção 
integrada: Sistema PAIS e 
Sisteminha Embrapa (20h) / 
Produção de adubos orgânicos e 
defensivos naturais (20h) / 
Produção de Mudas em Viveiro 
(20h) / Produção de Hortaliças, 
plantas medicinais e 
condimentares (20h) / Manejo e 
preparo do solo em sistemas 
agroecológicos (20h) / Irrigação 
de baixo consumo de água (10h) 
/ Criação de galinha caipira (20h) 
/ Criação de abelha sem ferrão 
(10h) / Processos de conservação 
de alimentos (20h)

Docente ou TAE do 

Campus Serrinha;

Graduação em 

Engenharia Agronômica 

ou Agroecologia ou  

Medicina Veterinária ou 

Zootecnia ou Engenharia 

de Alimentos ou 

Nutrição ou Biologia ou 

Engenharia Agrícola.

3

SER-AGRIF02 Informá ca básica e Tecnologias 
digitais  aplicada a produção 
familiar (10h) / Trabalho, 
educação e cultura (10h) / 
Pesquisa e inovação social (10h)

Se colaborador(a) 

interno, Docente ou TAE 

do Campus Serrinha;

Graduação em 

Informá ca ou Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas ou áreas afins 

ou Licenciatura em 

qualquer área do 

conhecimento.

2

SER-AGRIF03 Empreendedorismo, 
coopera vismo e marke ng para 
pequenos produtores(10h)

Se colaborador(a) 

interno, Docente ou TAE 

do Campus Serrinha;

Graduação em 

Administração ou 

Administração Rural ou 

Coopera vismo ou áreas 

afins.

1



2. Re ficar o Anexo V, passando a constar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:ONDE SE LÊ:

ANEXO V ANEXO V 

TERMO DE COMPROMISSO DO(A) BOLSISTATERMO DE COMPROMISSO DO(A) BOLSISTA

Eu,__________________________________________________________________________, CPF 
nº_____________________, estou me candidatando para atuar como bolsista no Projeto de 
Implementação de Cursos EJA/FIC Integrada a EPT no âmbito do Programa da Educação de Jovens e 
Adultos Integrada à Educação Profissional (Programa EJA Integrada à EPT) - Projeto EJA Integrada à 
EPT do IF Baiano na função de PROFESSOR(A), no Campus 
___________________________________________,e declaro estar de acordo com os termos do 
referido Edital. 

Declaro estar ciente da escolaridade exigida, carga horária, valor da bolsa e atribuições, conforme 
Edital n XX, de XX de XX de 2023Edital n XX, de XX de XX de 2023.

Declaro que tenho disponibilidade para cumprir a carga horária prevista e tenho ciência dos limites 
estabelecidos na Portaria  Norma va 15/2022 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 15 de setembro de 
2022. 

Declaro estar ciente da impossibilidade de acúmulo da bolsa oferecida por meio deste Edital com 
quaisquer outras modalidades de bolsas do IF Baiano ou de outras ins tuições, ressalvando-se a 
possibilidade de acúmulo apenas aos auxílios estudan s ou outros programas sociais da União. 

Declaro que não estou usufruindo de afastamento ou licença previstos pela legislação vigente e que, 
no caso de afastamento ou licença durante o período de vigência do Edital, informarei a 
coordenação do projeto. 

Declaro estar ciente da necessidade de entregar termo de disponibilidade devidamente preenchido 
e declaração da chefia imediata, constatando ciência das atribuições a serem desenvolvidas pelo 
servidor, sob pena de não recebimento da bolsa. 

Estou ciente, também, que a inobservância dos requisitos citados acima, bem como demais tópicos 
do Edital XX, de XX de 2022Edital XX, de XX de 2022, do IF Baiano implicará (ão) no cancelamento da (s) bolsa(s), com a 
res tuição integral e imediata dos recursos.

Por fim, declaro ter ciência de que a bolsa recebida é intransferível.

___________________________________________ 

Local/Data 

______________________________________________ 

Assinatura do(a) Bolsista 

LEIA-SE:LEIA-SE:

ANEXO V ANEXO V 

TERMO DE COMPROMISSO DO(A) BOLSISTATERMO DE COMPROMISSO DO(A) BOLSISTA

Eu,__________________________________________________________________________, CPF 
nº_____________________, estou me candidatando para atuar como bolsista no Projeto de 
Implementação de Cursos EJA/FIC Integrada a EPT no âmbito do Programa da Educação de Jovens e 
Adultos Integrada à Educação Profissional (Programa EJA Integrada à EPT) - Projeto EJA Integrada à 

https://suap.ifbaiano.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/355287/
https://suap.ifbaiano.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/355287/


Código Verificador:
Código de
Autenticação:

EPT do IF Baiano na função de PROFESSOR(A), no Campus 
___________________________________________,e declaro estar de acordo com os termos do 
referido Edital. 

Declaro estar ciente da escolaridade exigida, carga horária, valor da bolsa e atribuições, conforme 
Edital nº 19, de 24 de fevereiro de 2023Edital nº 19, de 24 de fevereiro de 2023.

Declaro que tenho disponibilidade para cumprir a carga horária prevista e tenho ciência dos limites 
estabelecidos na Portaria  Norma va 15/2022 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 15 de setembro de 
2022. 

Declaro estar ciente da impossibilidade de acúmulo da bolsa oferecida por meio deste Edital com 
quaisquer outras modalidades de bolsas do IF Baiano ou de outras ins tuições, ressalvando-se a 
possibilidade de acúmulo apenas aos auxílios estudan s ou outros programas sociais da União. 

Declaro que não estou usufruindo de afastamento ou licença previstos pela legislação vigente e que, 
no caso de afastamento ou licença durante o período de vigência do Edital, informarei a 
coordenação do projeto. 

Declaro estar ciente da necessidade de entregar termo de disponibilidade devidamente preenchido 
e declaração da chefia imediata, constatando ciência das atribuições a serem desenvolvidas pelo 
servidor, sob pena de não recebimento da bolsa. 

Estou ciente, também, que a inobservância dos requisitos citados acima, bem como demais tópicos 
do Edital 19, de 24 de fevereiro de 2023Edital 19, de 24 de fevereiro de 2023, do IF Baiano implicará (ão) no cancelamento da (s) bolsa(s), 
com a res tuição integral e imediata dos recursos.

Por fim, declaro ter ciência de que a bolsa recebida é intransferível.

___________________________________________ 

Local/Data 

______________________________________________ 

Assinatura do(a) Bolsista 

3. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Edital nº 19, de 24 de novembro de 
2023.

Documento assinado eletronicamente por:
Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 07/03/2023 12:18:46.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/03/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
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