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EDITAIS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus Bacabal

EDITAL INTERNO Nº 22, DE 09 DE AGOSTO DE 2017
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA MONITORIA

O Diretor Geral do Instituto Federal do Maranhão, Campus Bacabal, através do
Departamento de Ensino, no uso de suas atribuições no uso de suas atribuições legais,
torna público o presente edital de seleção simplificada para monitoria no âmbito do
Campus Bacabal de acordo com as condições abaixo:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A monitoria é uma atividade de auxiliar de ensino, de pesquisa e de extensão,
exercida por alunos que demonstrem capacidade de desempenho no âmbito de
determinadas disciplinas já cursadas.
2. DOS OBJETIVOS DA MONITORIA
2.1. Possibilitar um aprofundamento de conhecimento na área em que desenvolve a
monitoria;
2.2. Assegurar a cooperação do corpo docente, nas atividades de ensino, de pesquisa
e de extensão;
2.3. Prestar suporte ao corpo docente no desenvolvimento das práticas pedagógicas,
no desenvolvimento de novas metodologias de ensino e na produção de material
de apoio que aprimorem o processo ensino-aprendizagem;
2.4. Prestar o apoio ao aprendizado do estudante que apresente maior grau de
dificuldade em disciplinas e/ou conteúdos.
3. DOS REQUISITOS
3.1. Estar regularmente matriculado e frequentando as atividades de sala de aula
no curso ao qual pleiteia a vaga de monitor;
3.2. Tenha cursado no mínimo 02 (dois) períodos letivos;

3.3. Ter sido aprovado com nota mínima de 7,0 na disciplina pretendida;
3.4. Não exercer atividade remunerada de qualquer natureza, inclusive bolsista,
exceto os que recebem auxílio transporte;
3.5. Não participar de projeto e/ou Programa de Assistência do IFMA;
3.6. Ter disponibilidade de horário para o cumprimento da monitoria;
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição será realizada em formulário, com endereço eletrônico disponível em:

https://goo.gl/forms/xFWUyVLW2CHOLjSa2, no período de 11 a 18
de agosto de 2017.
4.2. O candidato só poderá inscrever-se para concorrer à uma única disciplina de
monitoria com bolsa e até duas monitorias voluntárias.
4.2.1. Em caso de aprovação, o candidato deverá optar por apenas uma
disciplina, caso exista candidatos aprovados para a disciplina.
5. DA SELEÇÃO
5.1. O processo de seleção dar-se-á da forma abaixo:
5.1.1

Para vagas destinadas aos cursos técnicos, a ordem de seleção seguirá a

equação:
NF = MD x 0,7 + RA x 0,3
Onde: NF = Nota Final; MD = Média Final da disciplina em que deseja ser
monitor; RA = Rendimento Acadêmico.
5.2. Para vagas destinadas aos cursos de graduação, a seleção se dará:
a) Através de prova escrita de conhecimentos específicos através de uma
redação relacionada aos temas, de acordo com a área escolhida, dentre
aquelas dispostas no anexo I, que será sorteado no momento da
realização da prova;
b) A prova deverá conter no mínimo trinta (30) e no máximo (60) linhas,
valendo nota de zero (0,0) até dez (10,0) pontos.
c) A prova terá tempo mínimo de duração de 50 minutos e máximo
de 2 (duas) horas, vedada qualquer consulta bibliográfica;
d) O candidato deverá comparecer ao local das provas, 20 (vinte) minutos
antes do horário informado, do contrário será eliminado;

e) A prova escrita de conhecimentos específicos será realizada as
14:00 h do dia 21 de agosto de 2017 no Auditório do IFMA Campus Bacabal;
f) No julgamento da prova escrita, cada examinador considerará o domínio
do

tema,

poder

de

sistematização

e

clareza

dos

argumentos

desenvolvidos pelos candidatos.
5.3. O resultado parcial será divulgado até 23 de agosto de 2017.
5.4. Serão considerados aprovados para as vagas ofertadas os candidatos que
obtiverem nota maior ou igual a 7 (sete), classificados em ordem decrescente
de pontuação até o limite das vagas fixadas neste edital.
5.5. Em caso de empate, será adotado o seguinte critério de desempate:
a) Tiver maior idade;
b) Maior número de dependentes na família;
c) Menor consumo de energia elétrica em sua residência;
5.6. A interposição de recurso pelo candidato deverá ocorrer até 25 de agosto de
2017, após a divulgação do Resultado Parcial, conforme cronograma descrito
no item 11, devendo ser protocolado com destino ao Departamento de Ensino,
conforme anexo II;
5.7. O resultado final será divulgado até 28 de agosto de 2017.
6. DA BOLSA
6.1. O valor da bolsa será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para os alunos
de ensino superior e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) para alunos
de ensino médio/técnico e subsequente.
6.2. A bolsa terá duração de 4 (quatro) meses no período aquisitivo de setembro a
dezembro de 2017.
6.3. A bolsa não poderá ser acumulada com outra bolsa de natureza acadêmica.
6.4. A bolsa poderá ser cancelada:
a) Pelo não cumprimento das obrigações decorrentes de função de monitor;
b) Por infração disciplinar;
c) Por conclusão do curso;
d) Por trancamento de matrícula;
e) Por desejo do monitor;
f) Por abandono de curso.

7. DAS VAGAS
7.1. As vagas das quais trata este edital estão dispostas no quadro abaixo

VAGAS
CURSO

DISCIPLINAS

Com

Voluntária

Bolsa

(sem bolsa)

Bromatologia

01

-

Microbiologia de alimentos

-

01

Bioquímica dos alimentos

-

01

Química Analítica Qualitativa

01

-

Licenciatura em

Química Geral II

-

01

Química

Química Orgânica II

-

01

Química Orgânica Experimental

-

01

Matemática III

01

-

Física III

01

-

04

05

Tecnologia de
Alimentos

Técnicos

Total de Vagas

8. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR
8.1. Cumprir as normas constantes neste edital e executar o plano de trabalho
apresentado, conforme anexo III.
8.2. O monitor bolsista deverá preencher e assinar o termo de compromisso do
Plano de Trabalho de Monitoria, conforme anexo IV, sendo ele menor de 18
anos, deverá ser representado pelos pais ou responsáveis.
8.3. Auxiliar os professores em tarefas de pesquisa e extensão, compatíveis com o
seu grau de conhecimento.
8.4. Auxiliar os professores na realização de trabalhos práticos e experimentais
compatíveis com o grau de conhecimento e de experiência na disciplina
8.5. Auxiliar os alunos regulares orientando-os em trabalho de laboratório, da
biblioteca, do campo e outros.
8.6. Cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades de monitoria, conforme horário
estabelecido com o orientador.
8.7. Entregar na coordenação de curso, um relatório final envolvendo todas as
atividades desenvolvidas na monitoria, conforme modelo disponível no anexo
V.

8.8. O monitor bolsista deverá entregar na coordenação de curso, um relatório
mensal de atividades, até o quinto dia útil do mês e um relatório final, até o
último dia do mês final da monitoria, envolvendo as atividades desenvolvidas na
monitoria, conforme disponível no anexo V.
8.9. O bolsista exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com o
IFMA – Campus Bacabal
9. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR INDICADO
9.1. Elaborar juntamente com o monitor, o plano de trabalho;
9.2. Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo monitor;
9.3. Auxiliar o monitor nas dificuldades que surgirem no desenvolvimento das
atividades;
9.4. Avaliar ao final do semestre o desenvolvimento do monitor, preenchendo e a
Ficha de avaliação à Coordenação de Curso.
9.5. É vedado ao professor transferir ao monitor as atividades de ministrar, atribuir
notas a alunos regulares, bem como aquelas administrativas necessárias à
execução da disciplina.
10. DOCUMENTAÇÃO PARA OS SELECIONADOS COM BOLSA
10.1. Após resultado final, os selecionados deverão entregar a seguinte documentação
as Coordenações:
a) Cópia da carteira de Identidade (RG);
b) Cópia do CPF;
c) Comprovante de Matricula;
d) Cópia do comprovante de residência mais recente;
e) Comprovante de conta corrente.

11. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
DATA

DE

LOCAL

HORÁRIO

ATIVIDADES
09/08/2017
11 a
18/08/2017

Publicação do

Portaria IFMA -

edital

Campus Bacabal

14:00 h
18:00 h de

Inscrições

Via formulário online

10/03/2017
à

23:59 h de
20/03/2017
Realização das
21/08/2017

provas
(Ensino superior)

23/08/2017
28/08/2017

Auditório IFMA-

14:00 h

Campus Bacabal

Divulgação do

Portaria IFMA -

Resultado Parcial

Campus Bacabal

Divulgação do

Portaria IFMA -

Resultado Final

Campus Bacabal

18:00 h
18:00 h

Entrega da
29/08/2017

documentação,

Departamento de

conforme item

Ensino

-

10
30/08/2017
04/09/2016

Reunião com os

Auditório IFMA-

selecionados

Campus Bacabal

Início da

IFMA -

Monitoria

Campus Bacabal

A definir
-

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
12.1. A aprovação na monitoria não implica em vínculo empregatício com o IFMA.
12.2. O turno de atendimento do monitor será definido em planejamento conjunto
com o professor orientador, em atendimento à necessidade/demanda dos
alunos dos três turnos da Instituição.
12.3. A monitoria será computada como carga horaria de Atividades Acadêmicas
Independentes de Estudo e Trabalho, sendo o total de horas equivalente à
carga horária da disciplina para a qual o monitor foi aprovado.
12.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Educação Profissional,
em conjunto com as Coordenações de Cursos - Campus Bacabal.
Bacabal, 09 de agosto de 2017.

Prof.º Carlos Alberto Lira Junior
Chefe do Departamento de Educação Profissional

Prof.º Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor Geral

ANEXO I
TEMAS POR ÁREA DO CONHECIMENTO
DISCIPLINA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Química de constituintes alimentares.
2. Introdução à análise de alimentos: Atividade da

Bromatologia

água
3. Pigmentos e aditivos alimentares.
4. Tabelas de composição centesimal dos alimentos.
1. Fontes de contaminação microbiana de alimentos
e microrganismos indicadores
2. Fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o
desenvolvimento de microrganismos em

Microbiologia de alimentos

alimentos
3. Papel dos microrganismos na produção de
alimentos
4. Validação biológica e bioindicadores de
esterilização
1. Água nos alimentos
2. Sistemas protéicos, glicídicos e lipídicos em
alimentos.

Bioquímica dos alimentos

3. Estruturas e alterações químicas de vitaminas e
suas consequências
4. Utilização das enzimas nas indústrias de
alimentos
1. Bases teóricas da análise qualitativa.

Química Analítica Qualitativa

2. Operações analíticas na semimicroanálise.
3. Microanálise.
4. Separação e Análise de cátions e ânions..
1. Propriedades Gerais das Soluções

Química Geral II

2. Eletrólitos fortes de fracos.
3. Estequiometria de Soluções.
4. Equilíbrio Químico.
1. Reações de substituição.

Química Orgânica II

2. Reações de eliminação.
3. Reações de adição.
4. Radicais livres.

Química Orgânica Experimental

1. Extração de Substâncias Orgânica

ANEXO II
RECURSO DE REVISÃO CONTRA RESULTADO PARCIAL
Instruções:
1. Preencher TODOS os campos deste formulário, inclusive local/data e assinatura.
2. Utilizar LETRA DE FORMA, caso o preenchimento seja à mão.
3. Colocar o formulário preenchido dentro de um envelope e lacrar.
4. Escrever do lado de fora do envelope: RECURSO CONTRA O RESULTADO DA PROVA
– SELEÇÃO PARA O PROGRAMA MONITORIA 2017.2
5. Protocolar o ENVELOPE LACRADO com destino ao Departamento de Educação
Profissional.
NOME

COMPLETO

DO

_______________________________________

REQUERENTE:
CURSO/DISCIPLINA:

_________________________________________ DOS FATOS (Exponha os motivos
que o levaram a discordar do resultado, anexando documentos complementares, caso
considere necessário):

Att.:
________________________________
Assinatura do requerente

Bacabal, _____de___________de 2017

ANEXO III
PLANO DE TRABALHO DE MONITORIA
Disciplina:

Código:

Monitor:

Matricula:

Professor Orientador:
Ementa:

Objetivos Gerais das Atividades como Monitor:

Cronograma de Atividades:
DIA

HORÁRIO

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Monitor

Orientador

Aprovado por:____________________________________
Coordenador do Curso
ANEXO IV

TERMO DE COMPROMISSO
Eu, ___________________________________________________________________
aluno(a)

regularmente

matriculado,

no

curso

__________________________________________________________ com matricula
aprovado

em

processo

seletivo,

para

função

de

monitor

da

conforme

edital___________________________, comprometo-me a cumprir as determinações:
1. Assumir as funções de monitor, em conformidade com o com o edital
nº_________ do IFMA, Campus Bacabal, durante o período de ___________a
__________ de 2017;
2. Auxiliar as atividades docentes na disciplina que fui selecionado com uma jornada
de 12 (doze) horas semanais, de acordo com cronograma e horário estabelecidos
no Plano de Trabalho;
3. No período de férias escolares, por não fazer jus à bolsa mensal, fica desobrigado
de assumir quaisquer atividades de monitoria;
4. No caso de monitoria com bolsa, não poderei acumular a função de monitor com
qualquer outra função remunerada por bolsa do Instituto Federal do Maranhão,
Campus Bacabal;
5. No caso de monitoria com bolsa, caso as determinações não sejam cumpridas
integralmente, responsabilizo-me por restituir o valor total correspondente à
bolsa a mim concedida;
6. Tenho ciência que o presente compromisso poderá ser desfeito a qualquer
tempo, por qualquer uma das partes, independente de indenização, dada a
inexistência de relação de emprego.
Bacabal-MA ____de_______________de_________
_____________________________________
Assinatura
_____________________________________
Assinatura do Pai ou Responsável, se o aluno (a) for menor de 18 anos.

ANEXO V
RELATÓRIO PARCIAL/FINAL
Disciplina:

Código:

Monitor:

Matricula:

Orientação:
1. Quais as atividades foram desenvolvidas no período de monitoria?

2. Relate, brevemente, suas dificuldades e potencialidades como monitor.

3. De que forma a monitoria contribuiu para sua formação, permanência e melhoria do
seu desempenho no Curso que está matriculado?

4. Descreva suas sugestões quanto ao Projeto de Monitoria do IFMA-Campus Bacabal.

Aprovado por:____________________________________
Coordenador do Curso

EDITAL N° 25/2017 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NA AÇÃO MEDIOTEC, DO
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO –
PRONATEC
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, Campus Bacabal, no uso de suas atribuições, torna público que
estarão abertas no período de 15/09/2017 a 22/09/2017 as inscrições para a
seleção interna de profissionais para atuarem como bolsistas na ação
MEDIOTEC /PRONATEC, no âmbito da Bolsa-Formação, instituído pela Lei
12.513 de 26 de outubro de 2011, Portaria MEC Nº 817, de 13 de agosto de
2015, Portaria MEC Nº 1.152 de 22 de dezembro de 2015, Regulamento de
Organização Administrativa das Ações da Bolsa-Formação do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, alterações
introduzidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n°
9.394/1996) pelas Leis de n° 11.741/2008 e de n° 13.415/2017, no tocante à
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e na Formação Técnica e
Profissional, Lei nº 12.816/2013, que estabelece normas sobre as bolsas
recebidas pelos servidores das redes públicas de educação profissional,
científica e tecnológica, no âmbito do Pronatec, Nota Informativa nº
69/2015/DIR/SETEC/MEC, que trata da incidência de imposto sobre bolsas
concedidas, Manual de Gestão Rede e-Tec Brasil e Profuncionário, documento
de Referência de Execução MedioTec para as Instituições Públicas e SNA e
legislações vigentes.
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A presente seleção será regida por este Edital e executada pela Equipe
Local de Execução dos Programas da Bolsa Formação, Campus Bacabal,
através da Comissão de Processo Seletivo Local, instituída pela Direção Geral
especialmente para este fim.
1.2. Serão selecionados profissionais para atuarem na Ação MEDIOTEC, nas
seguintes funções:
a) EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 1 – Suporte Pedagógico)
b) EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 3 – Suporte Técnico ao AVA)
c) EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 4 – Suporte em Audiovisuais)
d) EQUIPE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (Área 1 – Acompanhamento de
Bolsista)
1.3. A carga horária semanal de trabalho de cada função está definida no quadro
do item 13.3 deste edital, estipulada de acordo com a necessidade da Equipe
Local, em concordância com o Núcleo Gestor Sistêmico do Programa,
respeitados os limites estabelecidos no Manual de Gestão da Rede e-Tec e
Brasil Profuncionário para cada função.

1.4. A carga horária semanal de atuação do candidato na Ação MEDIOTEC
não pode conflitar com a carga horária de suas atividades regulares no IFMA (no
caso de servidor interno), ou em outra instituição com a qual o candidato tenha
vínculo empregatício.
1.5. A participação na Ação MEDIOTEC não implicará em redução das
atividades normalmente desempenhadas pelo candidato que seja servidor
docente ou técnico administrativo, na ativa, ou ainda professor
substituto/temporário dos Campi do IFMA.
1.6. O presente Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar da data
de publicação do resultado final, prorrogável por igual período, conforme
interesse da Instituição.
1.7. Os selecionados celebrarão contratos de 6 (seis) meses, que poderão ser
renovados por igual período durante a validade deste processo seletivo, sempre
que houver interessa institucional, necessidade e disponibilidade orçamentária.
1.8. O candidato selecionado não poderá acumular bolsas ou quaisquer
benefícios de programas federais (FNDE, CAPES, UAB, e-Tec), estaduais e
municipais, salvo disposição específica em contrário.
1.9. Os candidatos deverão estar atentos para observar a limitação referente a
sobreposição de períodos de vinculação entre os programas com bolsas do
FNDE, visto que não é permitido o acúmulo de Bolsas, exceto quando
expressamente admitido em regulamentação própria.
1.10. Os bolsistas selecionados serão avaliados mês a mês, podendo ser
desligados do Programa a qualquer tempo, determinado pelo Coordenador
Adjunto Local, caso não cumpram com as atribuições de sua função, elencadas
no item 6 deste Edital, perdendo assim o direito à bolsa.
1.11. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar nos endereços
eletrônicos do IFMA, e portalead.ifma.edu.br, os resultados e demais
publicações referentes a este certame, não cabendo recurso com a alegação de
não ter consultado o sítio institucional.
1.12. Os candidatos selecionados e classificados em cadastro de reserva
poderão ser convocados a qualquer tempo, ficando condicionada à observância
das disposições legais pertinentes, bem como ao interesse e à conveniência do
serviço público, observados o prazo de validade do certame, a ordem de
classificação, a aplicação das cotas, e a disponibilidade orçamentária para
execução da ação MEDIOTEC.

1.13. É vedada a servidores que ocupem Cargos de Direção no IFMA, a
participação em ações do PRONATEC como bolsista. Caso seja aprovado neste
seletivo, deverá apresentar portaria de exoneração do cargo no ato da
contratação.
1.14. Ao efetivar a inscrição, o candidato declara estar ciente do conteúdo deste
Edital e acata na íntegra as suas disposições.
1.15. Dúvidas e informações acerca desse processo seletivo poderão ser
encaminhadas para o e-mail mediotec.bacabal@ifma.edu.br
2. DAS VAGAS
2.1. Serão ofertadas vagas para as funções elencadas no item 1.2 deste edital,
conforme Quadro de Distribuição de Vagas (ANEXO III).
2.2. Das vagas ofertadas a cada função (incluindo as destinadas a cadastro de
reserva), 5% serão reservadas para candidatos com deficiência, conforme
indicado no Quadro de Distribuição de Vagas (ANEXO III).
2.3. Das vagas ofertadas a cada função (incluindo as destinadas a cadastro de
reserva), 5% serão reservadas aos candidatos indígenas, conforme indicado no
Quadro de Distribuição de Vagas (ANEXO III).
2.4. Das vagas ofertadas a cada função, (incluindo as destinadas a cadastro de
reserva), 20% serão reservadas para as cotas raciais, conforme indicado no
Quadro de Distribuição de Vagas (ANEXO III).
2.5. Os profissionais selecionados só assumirão suas funções e passarão a fazer
jus ao recebimento da bolsa quando confirmado o número de matrículas efetivas
dos cursos no âmbito do MedioTec, a liberação dos recursos pelo FNDE e o
atendimento aos demais aspectos pedagógicos e administrativos necessários
para execução dos cursos.
2.6. A depender do quantitativo de estudantes efetivamente matriculados e da
disponibilidade orçamentária, poderá haver redução da equipe de profissionais
bolsistas, e consequente supressão de vagas ofertadas neste edital.
2.7. A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de
direito à chamada, ficando a concretização deste ato condicionada à observância
das disposições legais pertinentes, da disponibilidade orçamentária e do
interesse e da conveniência da instituição, atendendo à rigorosa ordem de
classificação e ao prazo de validade do processo seletivo.
2.8. Cada candidato terá direito a pleitear apenas 01 (uma) vaga neste Processo
Seletivo.

3. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1. Para os candidatos com deficiência, reservou-se um percentual mínimo de
5% (cinco por cento) das vagas existentes, conforme ANEXO III.
3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 3.1 deste edital
resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o
número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5.
3.3. Para fins de reserva de vagas, conforme Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015,
consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas que se
enquadram nas categorias discriminadas no Art. 4º, do Decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999 e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853,
de 24 de outubro de 1989, bem como na Súmula nº 377, do Superior Tribunal de
Justiça (portador de visão monocular).
3.4. Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições especiais
previstas no Decreto nº 3.298/1999, participarão da Seleção em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que tange às atribuições (item 6), à
avaliação dos documentos comprobatórios (item 8.2), ao Quadro de avaliação
de títulos (ANEXO IV) e aos critérios da seleção e classificação contidos neste
edital.
3.5. Para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o
candidato deverá observar se as atribuições descritas no item 6 são compatíveis
com sua deficiência.
3.6. Para concorrer a uma das vagas destinadas às pessoas com deficiência, o
candidato deverá anexar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, laudo médico
original ou cópia autenticada emitida nos últimos doze meses, comprovando a
natureza da deficiência, atestando a especificidade, grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID – 10), em conformidade com as definições da
Organização Mundial de Saúde (OMS) observado o disposto no § 1°, do Art. 5º
do Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
3.7. O candidato que não optar, no ato da inscrição, a concorrer à reserva de
vagas destinada a pessoas com deficiência, e não cumprir o determinado nos
subitens 3.6 e 3.7 deste Edital, terá sua inscrição processada como candidato
de ampla concorrência e não poderá alegar, posteriormente, essa condição para
reivindicar a prerrogativa legal.

3.8. O candidato cuja deficiência não se enquadrar na previsão da Súmula nº
377, do STJ (portador de visão monocular) e do Art. 4.º do Decreto nº 3.298/1999
e suas alterações, caso selecionado, figurará apenas na Lista de Classificação
de Ampla Concorrência.
3.9. Os
candidatos
autodeclarados
com
deficiência
concorrerão
concomitantemente às vagas reservadas às pessoas com deficiência, se
atenderem a essa condição, e às vagas destinadas a ampla concorrência, de
acordo com a sua classificação no concurso, prevalecendo aquela que lhe
conferir melhor colocação, de acordo com a ordem convocatória prevista para a
vaga.
3.10. Em caso de desistência de pessoa com deficiência aprovada em vaga
reservada, após divulgação de resultado final, não será permitida a chamada de
candidato classificado fora do número de vagas ou do cadastro de reserva, pois
apenas esses serão considerados aprovados, conforme item 11.2. A banca
seguirá a ordem convocatória prevista neste edital.
3.11. As vagas reservadas para pessoas com deficiência, que não forem
providas por falta de candidatos aprovados, serão preenchidas por candidatos
da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.
3.12. Não havendo candidatos inscritos na reserva de que trata este item 3, as
vagas (ou cadastro de reserva) direcionadas serão redirecionadas para a Ampla
Concorrência.
4. DAS VAGAS DESTINADAS AS COTAS RACIAIS
4.1. Para os candidatos autodeclarados pretos ou pardos, reservou-se um
percentual mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas existentes, conforme
ANEXO III.
4.2. Caso a aplicação do percentual de que trata subitem 4.1 deste edital
resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o
número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos
termos do § 2º do Art. 1º da Lei n° 12.990/2014.
4.3. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas
reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua
classificação no concurso, prevalecendo aquela que lhe conferir melhor
colocação, de acordo com a ordem convocatória prevista para a vaga.
4.4. Para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais o candidato deverá, no
ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas para as cotas raciais,

preenchendo a Autodeclaração, ANEXO V, conforme quesito cor ou raça
utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
4.5. A autodeclaração terá validade somente para este seletivo.
4.6. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do
seletivo, e, se houver sido chamado, ficará sujeito ao desvinculo do programa.
4.7. Ressalvadas as disposições especiais previstas na Lei Federal nº
12.990/2014, os candidatos inscritos em vaga reservada às cotas raciais,
participarão do seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que tange às atribuições (item 6), à avaliação dos documentos
comprobatórios (item 8.2), ao quadro de avaliação de títulos (ANEXO III) e aos
critérios da seleção e classificação contidos neste edital.
4.8. Antes do resultado provisório, os candidatos que optaram pela reserva de
vagas, deverão se apresentar na sede do IFMA/Campus Bacabal de acordo com
o Cronograma (ANEXO I) para aferição da veracidade de sua autodeclaração,
por comissão constituída para este fim, nos termos do parágrafo único do Art. 2º
da Lei nº 12.990/2014.
4.9. A verificação da veracidade da Autodeclaração será realizada,
exclusivamente, na sede do IFMA/Campus Bacabal, na cidade de Bacabal - MA,
conforme dia e horário previamente agendado pelo candidato, por telefone, em
conformidade com o Cronograma do ANEXO I.
4.10. A sede do IFMA/Campus Bacabal está localizada à Avenida Joao Alberto
de Sousa, s/n, Bairro Areal, Bacabal - MA, telefones (99) 3621-8472 e (99) 36218266.
4.11. O candidato apresentar-se-á para aferição da veracidade de sua
autodeclaração, às suas expensas.
4.12. A Comissão Especial de Aferição da Veracidade da Autodeclaração será
designada pela comissão deste processo seletivo, e constituída por 5 (cinco)
membros, distribuídos por gênero, cor, e preferencialmente naturalidade
maranhense. A divulgação desta comissão será realizada de acordo com o
Cronograma do ANEXO I.
4.13. As formas e critérios de aferição da veracidade da autodeclaração
deverão considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais
serão verificados obrigatoriamente com a presença deste.

4.14. A avaliação da comissão especial de aferição da veracidade da
autodeclaração considerará os seguintes aspectos:
a) A informação prestada no ato da inscrição quanto à condição autodeclarada;
b) O formulário assinado pelo candidato quanto à condição autodeclarada;
c) O fenótipo do candidato verificado pessoalmente pelos membros da
comissão.
4.15. O candidato que se inscrever para as vagas destinadas às cotas raciais,
quando do comparecimento para aferição de veracidade, deverá assinar
formulário padrão conforme ANEXO V.
4.16. O candidato não será considerado enquadrado na reserva de cotas raciais
se:
a) Não comparecer para aferição de veracidade de sua autodeclaração;
b) Não assinar o formulário de autodeclaração;
c) A Comissão de Verificação deliberar desfavoravelmente à condição
autodeclarada pelo candidato.
4.17. A Comissão de Aferição elaborará parecer acerca dos critérios fenotípicos
de cada candidato.
4.18. O candidato que a Comissão de Verificação deliberar desfavoravelmente
à condição autodeclarada, poderá recorrer da decisão. Para tanto deverá
proceder com Recurso de acordo com o Cronograma (ANEXO I).
4.19. Constatada a não condição autodeclarada, o candidato será eliminado do
seletivo, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, nos termos do parágrafo único
do Art. 2º da Lei n° 12.990/2014.
4.20. A relação dos candidatos aferidos pela Comissão de Verificação, será
divulgada de acordo com o ANEXO I, nos portais eletrônicos: portal.ifma.edu.br
e portalead.ifma.edu.br.
4.21. Em caso de desistência de candidato aprovado em vaga reservada às
cotas raciais após divulgação de resultado final, não será permitida a chamada
de candidato classificado fora do número de vagas ou do cadastro de reserva,
pois apenas esses serão considerados aprovados, conforme item 11.2. A banca
seguirá a ordem convocatória prevista neste edital.
4.22. As vagas reservadas para cotas raciais que não forem ocupadas por falta
de candidatos autodeclarados negros/pardos aprovados, serão preenchidas por
candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.

4.23. Não havendo candidatos inscritos na reserva de que trata este item 4, as
vagas (ou cadastro de reserva) direcionadas serão redirecionadas para a Ampla
Concorrência.
5. DAS VAGAS DESTINADAS A COTA INDÍGENA
5.1.
Para os candidatos autodeclarados indígenas reservou-se um
percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas deste processo seletivo.
5.2.
Caso a aplicação do percentual de que trata subitem 5.1 deste edital
resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o
número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5.
5.3.
Os candidatos indígenas concorrerão concomitantemente às vagas
reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua
classificação no concurso, prevalecendo aquela que lhe conferir melhor
colocação, de acordo com a ordem convocatória prevista para a vaga.
5.4. Para concorrer às vagas destinadas à cota indígena o candidato deverá,
no ato da inscrição:
a) Optar por concorrer às vagas reservadas para a cota indígenas e preencher
a Autodeclaração, ANEXO VI;
b) Anexar no formulário de inscrição, junto com os demais documentos
informados no item 8.2.3, documento emitido pela Fundação Nacional do Índio
(Funai) que ateste sua condição, ou, declaração de sua respectiva comunidade
sobre sua condição de pertencimento étnico, assinada por, pelo menos, uma
liderança reconhecida.
5.5.

A autodeclaração terá validade somente para este seletivo.

5.6. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do
seletivo, e se houver sido chamado, ficará sujeito ao desvínculo do programa.
5.7. Os candidatos inscritos em vaga reservada à cota indígena, participarão
do seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange
às atribuições (item 6), à avaliação dos documentos comprobatórios (item 8.2),
ao quadro de avaliação de títulos (ANEXO III) e aos critérios da seleção e
classificação contidos neste edital.
5.8. O critério de aferição da veracidade da autodeclaração será documental,
sendo verificada apenas a existência do documento emitido pela Funai, ou da

declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de pertencimento
étnico.
5.9. Não será considerado enquadrado na reserva de cota para indígena o
candidato que não anexar no formulário eletrônico o documento ao qual se refere
o item 5.4 –“b”.
5.10. Em caso de desistência de candidato aprovado em vaga reservada à cota
indígena após divulgação de resultado final, não será permitida a chamada de
candidato classificado fora do número de vagas ou do cadastro de reserva, pois
apenas esses serão considerados aprovados, conforme item 11.2. A banca
seguirá a ordem convocatória prevista neste edital.
5.11. As vagas reservadas para candidatos indígenas que não forem ocupadas
por falta de candidatos autodeclarados aprovados, serão preenchidas por
candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.
5.12. Não havendo candidatos inscritos na reserva de que trata este item 5, as
vagas (ou cadastro de reserva) direcionadas serão redirecionadas para a Ampla
Concorrência.
6. DAS FUNÇÕES
6.1. As atividades desempenhadas pelos bolsistas selecionados neste edital
para atuarem na Ação MEDIOTEC deverão ser cumpridas em um período
máximo de 20 (vinte) horas semanais, podendo incluir os sábados e domingos,
conforme carga horária descrita no item 13.3, em horários definidos pelo Núcleo
Gestor Sistêmico e pela Coordenadoria Adjunta Local do Campus.
6.2. Compete às funções elencadas no item 1.2:
6.2.1 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 1 – Suporte Pedagógico)
a) Prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas com
deficiência;
b) Analisar pedagogicamente os instrumentais didáticos;
c) Revisar dos Planos de Ensino dos cursos;
d) Revisão, controle e envio das avaliações aos polos;
e) Desenvolver outras atividades designadas pelo Coordenador Adjunto Local.
6.2.2 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 3 – Suporte Técnico ao AVA)
a) Desenvolver
sistemas
computacionais
utilizando
ambiente
de
desenvolvimento;
b) Modelar, implementar e manter banco de dados;
c) Manter registros para análise e refinamento de resultados
d) Administrar o AVA do Campus;
e) Alimentar o AVA com material didático relativo aos componentes curriculares;
f) Prestar suporte técnico aos usuários do AVA;

g) Proceder com a manutenção dos usuários (controle de acessos, importações,
permissões e cortes de grupos de acesso);
h) Executar atualizações e melhorias no AVA.
i) Desenvolver outras atividades designadas pelo Coordenador Adjunto Local;
6.2.3 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 4 – Suporte em Audiovisuais)
a) Analisar e implementar recursos audiovisuais para a EaD;
b) Trabalhar na elaboração de produtos de comunicação visual que utilizam
multimídia interativa e técnicas de artes gráficas;
c) Gravar e editar de imagens, áudios e vídeos, tratando da qualidade do som e
imagem
d) Desenvolver outras atividades designadas pelo Coordenador de Curso.
e) Captar imagens e sons.
f) Realiza ambientação e operação de equipamentos por intermédio de recursos
e linguagens.
g) Investiga a utilização de tecnologias de tratamento acústico, de imagem,
luminosidade e animação.
h) Prepara material audiovisual (edição e Produção) (Áudio e Vídeo)
i) Elabora fichas técnicas, mapas de programação, distribuição, veiculação de
produtos e serviços de comunicação;
j) Desenvolver outras atividades designadas pelo Coordenador Adjunto Local.
6.2.4 APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (Área 1 – Acompanhamento
de Bolsistas)
a. Acompanhar ações relacionadas às atividades dos bolsistas;
b. Solicitar o envio de relatórios de atividades dos bolsistas;
c. Arquivar e organizar documentação dos bolsistas;
d. Elaborar listas para pagamentos de bolsas e envio de documentos ao
Coordenador Adjunto Local, para ateste;
e. Elaboração do Processo para Pagamento;
f. Acompanhar e prestar informações às reclamações e sugestões dos bolsistas;
g. Desenvolver outras atividades designadas pelo Coordenador Adjunto Local.
7. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES
7.1 São requisitos essenciais para o desempenho das funções:
7.1.1 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 1 – Suporte Pedagógico)
a) Graduação em qualquer área da Educação ou Graduação em qualquer área
e pós-graduação na área de educação.
7.1.2 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 3 – Suporte Técnico ao AVA)
a) Graduação em uma das seguintes áreas: Informática, Tecnologia da
Informação, Análise de Sistemas Ciência da Computação, Sistema de
Informação, Engenharia da Computação, Licenciatura em Computação,

Licenciatura em Informática ou Formação Técnica em uma das seguintes áreas:
Desenvolvimento de Sistemas, Informática, Informática para a Internet.
7.1.3 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 4 – Suporte em Audiovisuais)
a) Formação Profissional Técnica de nível Médio em Multimeios Didáticos e
Curso de média ou curta Duração de Edição de Imagens, ou Graduação em uma
das seguintes áreas: Tecnologia em produção audiovisual, Bacharelado em
Cinema, Bacharelado em Comunicação Social e Curso de média ou curta
Duração de Edição de Imagens.
7.1.4 EQUIPE APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
Acompanhamento de Bolsistas)
a) Formação em nível Médio e/ou Técnico.

(Área

1

–

7.2. Somente serão vinculados ao MEDIOTEC os candidatos selecionados
que atendam aos seguintes critérios:
a) Os requisitos mínimos para o desempenho da função, conforme item 7.1;
b) Disponibilidade de 01 (um) turno e carga horária semanal igual ou superior à
definida para a vaga, podendo incluir sábados e/ou domingos no local de
atuação, comprovada mediante declaração no ato do vínculo (conforme ANEXO
VII e VIII);
c) Disponibilidade para eventuais deslocamentos, em função da realização de
reuniões, capacitações, visitas de acompanhamento in loco, realização de
cumprimento de atividades referentes a disciplina no Polo de Apoio Presencial,
ou outros eventos da Ação, comprovada mediante declaração no ato do vínculo
(ANEXO X);
8. DA INSCRIÇÃO
8.1.
As inscrições serão gratuitas e ocorrerão de forma presencial no período
de 15 a 22 de setembro de 2017 em dias úteis, no horário das 08h30 às 11h30
e das 14h30 às 17h30.
8.2. O candidato deve protocolar no IFMA - Campus Bacabal o formulário de
inscrição (Anexo II), anexando os seguintes documentos comprobatórios:
8.2.1. Para ampla concorrência e cotas raciais:
a) Documento de identidade (frente e verso);
b) CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será
necessário anexar arquivo separado para esse documento);
c) Título de eleitor;
d) Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);
e) Histórico Escolar do Curso de Graduação (frente e verso);
f) Documento comprovando experiência mínima de 01 (um) ano no magistério
(Ensino básico, Técnico ou Superior) ou Declaração da Instituição informando: o

cargo e o tempo de atuação]. Para as atividades desenvolvidas no âmbito do
IFMA será admitida declaração com carimbo da chefia imediata.
g) Declaração da chefia imediata (Anexo XI);
h) Declaração de não recebimento de bolsa/auxílio incompatível com a bolsaformação (Anexo XII).
8.2.2. Cotas para pessoas com deficiência:
a) Documento de identidade (frente e verso);
b) CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será
necessário anexar arquivo separado para esse documento);
c) Título de eleitor;
d) Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);
e) Histórico Escolar do Curso de Graduação (frente e verso);
f) Documento comprovando experiência mínima de 01 (um) ano no magistério
(Ensino básico, Técnico ou Superior) ou Declaração da Instituição informando: o
cargo e o tempo de atuação]. Para as atividades desenvolvidas no âmbito do
IFMA será admitida declaração com carimbo da chefia imediata.
g) Laudo médico, emitido nos últimos doze meses, comprovando a natureza da
deficiência, atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, em
conformidade com as definições da Organização Mundial da Saúde (OMS),
observado o disposto no § 1º, do art. 5º do Decreto nº 5.296/2004.
h) Declaração da chefia imediata (Anexo XI);
i) Declaração de não recebimento de bolsa/auxílio incompatível com a bolsaformação (Anexo XII).
8.2.3. Cota para indígenas:
a) Documento de identidade (frente e verso);
b) CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será
necessário anexar arquivo separado para esse documento);
c) Título de eleitor;
d) Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);
e) Histórico Escolar do Curso de Graduação (frente e verso);
f) Documento comprovando experiência mínima de 01 (um) ano no magistério
(Ensino básico, Técnico ou Superior) ou Declaração da Instituição informando: o
cargo e o tempo de atuação]. Para as atividades desenvolvidas no âmbito do
IFMA será admitida declaração com carimbo da chefia imediata.
g) Documento emitido pela Fundação Nacional do Índio (Funai) que ateste sua
condição ou declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de
pertencimento étnico, assinada por, pelo menos, uma liderança reconhecida,
conforme item 5.10;
h) Autodeclaração (ANEXO VI).
i) Declaração da chefia imediata (Anexo XI);
j) Declaração de não recebimento de bolsa/auxílio incompatível com a bolsaformação (Anexo XII).

8.3. Deverá também ser anexada, a documentação comprobatória dos títulos
utilizados para pontuar em fase classificatória, descritos no Quadro do ANEXO
IV.
8.4. Durante o processo seletivo, NÃO será admitida a entrega da documentação
em outros Campi do IFMA, na sede do CERTEC, ou nos polos de apoio
presencial.
8.5. Somente será aceita uma inscrição, por candidato, neste Processo Seletivo.
8.6. No caso de haver mais de uma inscrição para um mesmo candidato, será
considerada a última inscrição, invalidando-se as anteriores, ainda que a
documentação tenha sido anexada.
8.7. A Comissão Avaliadora não receberá inscrições fora do prazo estabelecido
e não se responsabilizará pelas inscrições com dados incompletos, rasurados
e/ou em desacordo com os termos deste Edital.
9. DA SELEÇÃO
9.1. A seleção para as funções de que trata este edital compreenderá as
seguintes fases:
a) e caráter eliminatório, que corresponderá à análise da ficha de inscrição e dos
documentos comprobatórios anexados pelo candidato no ato da inscrição,
conforme subitem 8.2;
a) De caráter classificatório, que corresponderá à avaliação de títulos, conforme
ANEXO IV.
9.2. A não apresentação de algum dos documentos listados no subitem 8.2
ocasionará a ELIMINAÇÃO do candidato deste processo seletivo, ou retirada da
reserva de vagas (esta última, EXCLUSIVAMENTE, para os casos de candidatos
às vagas destinadas para pessoa com deficiência que não apresentarem o
documento listado na letra “g” do item 8.2.2, e aos candidatos às vagas de cota
indígena que não apresentarem os documentos listados nas alíneas “g” e “h” do
item 8.2.3)
9.3. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do interessado, dispondo a Comissão do direito de
desclassificar deste Processo Seletivo, a qualquer tempo, o interessado que
fornecer dados inverídicos e/ou sem a devida comprovação.
9.4. A comprovação da conclusão de curso de pós-graduação será feita por
meio de certificado (especialização) e/ou diploma (mestrado/doutorado)
expedido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.
9.5. Serão
também
aceitos
como
comprovação
de
título
a
declaração/certificado emitido pela instituição de ensino, que ateste que o

candidato é detentor do título de Especialista, Mestre ou Doutor, acompanhados
do Histórico Escolar de conclusão. Ou ainda, o Histórico Escolar acompanhado
da Ata Conclusiva de Defesa de Tese ou Dissertação, sem ressalvas.
9.6. Em caso de conclusão de curso em instituição estrangeira, só serão
aceitos diplomas devidamente revalidado por instituição de ensino superior,
reconhecida pelo Governo Federal Brasileiro, conforme Resolução CNE/CES nº
3, de 22 de junho de 2016.
9.7. Não serão aceitas como experiência para este seletivo as atividades
desenvolvidas antes da data de colação de grau da graduação do concorrente,
durante o tempo de estágio, de monitoria ou de outras atividades equivalentes.
9.8. A avaliação de títulos, de caráter classificatório, é de responsabilidade da
Comissão de Processo Seletivo Local.
10.

DA ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS

10.1. Será eliminado o candidato que:
a) Não apresentar todos os documentos exigidos no ato da inscrição on-line,
conforme item 8.2;
b) Não comprovar titulação mínima exigida para a vaga;
c) Não for constatada a condição necessária para concorrer às vagas destinadas
para cotas raciais em aferição pela Comissão de Aferição da Veracidade da
Autodeclaração;
d) Prestar informação falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que
verificada posteriormente. Caso tenha sido aprovado, terá seu vínculo
cancelado.
11.

DA CLASSIFICAÇÃO

11.1. Os candidatos selecionados serão classificados em ordem decrescente
do total de pontos obtidos, considerando a análise dos títulos e da experiência
profissional, discriminados no Anexo IV, e devidamente comprovados.
11.2. Somente serão considerados aprovados os candidatos classificados
dentro do número de vagas e de cadastro de reserva, conforme quadro de
distribuição e vagas.
11.3. A aprovação nessa seleção não resulta em obrigatoriedade de
convocação para desempenho da função, esta dependerá do interesse
institucional, da quantidade de alunos efetivamente matriculados, além do
atendimento às condições pedagógicas e administrativas necessárias para
execução do MEDIOTEC no IFMA.

11.4. Ocorrendo o empate, serão aplicados, por ordem de precedência, os
seguintes critérios de desempate:
a) Maior experiência com Educação a Distância;
b) Maior titulação em nível de Pós-graduação;
c) Maior idade.
11.5. Em respeito aos critérios de alternância e proporcionalidade, a
convocação dos selecionados respeitará a seguinte ordem:
11.5.1.
Para funções e localidades cuja vaga de provimento imediato
é destinada a AMPLA CONCORRÊNCIA
1º colocado: AMPLA CONCORRÊNCIA;
2º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
3º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
4º colocado*: COTISTA (cota para pessoa com deficiência);
5º colocado*: COTISTA (cota indígena);
6º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
7º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
8º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
9º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
10º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
11.5.2.
Para funções e localidade cuja vaga de provimento imediato é
destinada a COTAS RACIAIS
1º colocado: COTISTA (cotas raciais);
2º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
3º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
4º colocado*: COTISTA (cota para pessoa com deficiência);
5º colocado*: COTISTA (cota indígena);
6º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
7º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
8º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
9º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
10º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
11.5.3.
Para funções e localidade cuja vaga de provimento imediato é
destinada a COTA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
1º colocado: COTISTA (cota para pessoa com deficiência);
2º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
3º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
4º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
5º colocado*: COTISTA (cota indígena);
6º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;

7º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
8º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
9º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
10º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
11.5.4.
Para funções e localidade cuja vaga de provimento imediato é
destinada a COTA INDÍGENA
1º colocado: COTISTA (cota indígena);
2º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
3º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
4º colocado*: COTISTA (cota para pessoa com deficiência);
5º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
6º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
7º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
8º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
9º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
10º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
(*)Cadastro de reserva

12.

DO RESULTADO DA SELEÇÃO

12.1.

O resultado provisório será divulgado no dia 06/10/2017;

12.2. O candidato interessado em interpor recurso contra o resultado provisório
deverá fazê-lo, no período de 09 a 10/10/2017, no protocolo do IFMA - Campus
Bacabal, no horário das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.
12.3. O resultado final, após interposição de recursos, será divulgado no dia
11/10/2017, no site: bacabal.ifma.edu.br.
12.4. Na publicação do resultado final do seletivo será divulgada em listas de
Classificação Geral e de aprovados, por ampla concorrência, e por cota, com
suas respectivas pontuações.
12.5. Será de responsabilidade dos candidatos, a consulta de informação
acerca dos resultados deste processo seletivo por meio da página eletrônica do
Campus supramencionada.
13.

DA REMUNERAÇÃO

13.1. Os profissionais selecionados para atuar na ação MEDIOTEC serão
remunerados na forma de concessão de bolsa, em conformidade com as
Portarias MEC n° 817 e nº 1.152/2015, Manual de Gestão Rede e-Tec Brasil e
Profuncionário, resoluções internas do IFMA e demais legislações vigentes, pelo
tempo efetivamente trabalhado na execução de suas atribuições.

13.2. A bolsa será concedida no período da oferta do curso, desde que o
candidato selecionado atenda aos requisitos deste Edital, e não poderá ser
acumulada com outra bolsa, nos termos do item 1.8 e 1.9 deste edital.
13.3. Para o presente processo seletivo, as bolsas de que trata o subitem 13.1
obedecerão aos seguintes parâmetros de distribuição da carga horária semanal
dedicada ao MEDIOTEC, e valor hora:

Função

COD.

Carga Horária
semanal
(Passível de
redução conforme
item 13.5)

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 1 –
Suporte Pedagógico)

EM01

6h

R$ 30,00

EM03

12h

R$ 30,00

EM04

6h

R$ 30,00

EA01

5h

R$ 18,00

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 3 –
Suporte Técnico ao AVA)
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 4 –
Suporte em Audiovisuais)
EQUIPE APOIO
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (Área 1
– Acompanhamento de Bolsistas)

Valor Hora

13.4. Os profissionais selecionados farão jus ao recebimento de (uma) bolsa
mensal, que corresponderá à quantidade de horas de trabalho executada no mês
multiplicada pelo valor hora da função.
13.5. A carga horária semanal de trabalho estipulada neste edital poderá ser
alterada, quando das renovações do contrato, em atendimento às necessidades
do programa e ao quantitativo de matrículas vigentes, com o intuito de garantir
as condições financeiras, materiais e institucionais necessárias para o
desenvolvimento dos cursos da ação MEDIOTEC no IFMA.
13.6. As atividades que vierem a ser exercidas pelos profissionais no âmbito da
ação MEDIOTEC não caracterizam vínculo empregatício e os valores recebidos
não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remuneração
ou proventos recebidos (Lei 12.513/2011, artigo 9º, § 3º).
13.7. As bolsas não constituem vínculo trabalhista ou de regime jurídico dos
Serviços Públicos, portanto, a elas não se aplicam os benefícios como férias,
gratificação natalina, dispensa por motivos de doença ou caso fortuito e de força
maior.
13.8. Os servidores da rede pública de educação profissional, científica e
tecnológica perceberão a bolsa isenta de retenções de tributos federais e

municipais, e da contribuição previdenciária, conforme Nota Informativa nº
69/2015/DIR/SETEC/MEC.
13.9. Os
Profissionais
selecionados
para
atuarem
na
Ação
MEDIOTEC/PRONATEC/IFMA que não fizerem parte da rede pública de
educação profissional, científica e tecnológica perceberão a bolsa com as
seguintes retenções na fonte:
a)
ISS/QN, no percentual de até 5% sobre o valor da Nota Fiscal Avulsa ou
do Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA), de acordo com a legislação do
município onde for executado o curso;
b)
INSS no percentual de 11% sobre o valor da Nota Fiscal Avulsa ou do
recibo de Pagamento de autônomo (RPA);
c)
IR com base na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (MENSAL),
deduzido o valor retido a título de INSS, sobre o valor da Nota Fiscal Avulsa ou
do recibo de Pagamento de autônomo (RPA).
13.10. Não haverá adicional para exercício de atividades noturnas.
13.11. Para a efetivação do pagamento de que trata o subitem 13.1, o bolsista
deverá entregar uma das documentações abaixo especificadas:
a)
Folha Individual de Frequência do Bolsista, devidamente assinada,
referente ao mês de referência;
b)
Cópia do Diário de Classe devidamente preenchido até o último dia do
mês de referência, para os professores bolsistas;
c)
Outras informações e/ou relatórios de atividades solicitadas pela
coordenação da ação MEDIOTEC no IFMA.
13.12. No mês em que o bolsista não entregar os documentos necessários para
seu pagamento, conforme acordado no ato da contratação, as horas trabalhadas
serão consolidadas e pagas no mês seguinte, quando sanadas todas as
pendências daquele mês;
13.13. Caso seja necessário realizar deslocamento entre municípios ofertantes
dos cursos MEDIOTEC, em função da realização de reuniões, capacitações,
visitas de acompanhamento in loco, ou outros eventos da Ação, serão
disponibilizadas diárias e passagens exclusivamente para viabilizar o
deslocamento do bolsista do município em que atua, até o local onde ocorrerá o
evento.
13.14. O pagamento da bolsa ou das diárias deverá ser realizado por meio de
crédito na conta corrente do bolsista, através de ordem bancária.

14.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

14.1. O período das atividades será definido conforme Calendário Acadêmico,
a ser divulgado posteriormente aos candidatos aprovados em reunião com a
Coordenadoria Adjunta Local.
15.

DOS RECURSOS

15.1. Caberá interposição de recurso contra:
a) Banca de Aferição;
b) Resultado provisório da Aferição da Veracidade da Autodeclaração;
c) Resultado provisório do processo seletivo;
15.2. Os recursos deverão ser protocolados, exclusivamente, no Campus Bacabal dentro
dos prazos estipulados no Anexo I – Cronograma, devidamente fundamentado.
15.3. Os recursos somente serão analisados se estiverem dentro do prazo estabelecido
neste Edital.
16.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Os candidatos aprovados serão chamados de acordo com o Quadro de
Distribuição de Vagas (ANEXO III) e a ordem de classificação informada no
item 11.5 deste edital.
16.2. A Equipe Local de execução do programa entrará em contato com os
candidatos classificados no prazo de 10 dias úteis para prestar informações
acerca do início de atividades e da documentação necessária para a
contratação.
16.3. Todas as informações referentes a este Edital serão disponibilizadas nos
portais eletrônicos do IFMA, portal.ifma.edu.br e bacabal.ifma.edu.br.
16.4. Caso necessário, reserva-se à Comissão de Seleção o direito de
prorrogar os prazos descritos no Cronograma (Anexo I).
Bacabal-MA, 13 de Setembro de 2017.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral

ANEXO I

CRONOGRAMA – EDITAL Nº 25/2017
DESCRIÇÃO

DATA

Inscrição Presencial

15 a 22 de setembro de 2017

Agendamento para Aferição da Veracidade da
Autodeclaração (apenas para candidatos negros)

15 a 22 de setembro de 2017

Divulgação da banca de Aferição

22 de setembro de 2017

Recurso sobre a banca de Aferição da Veracidade
da Autodeclaração

25 e 26 setembro de 2017

Divulgação do agendamento dos candidatos para a
Aferição da Veracidade da Autodeclaração

25 de setembro de 2017

Divulgação da banca de Aferição após recursos

27 de setembro de 2017

Aferição da Veracidade da Autodeclaração

28 e 29 de setembro de 2017

Resultado Provisório da Aferição da Veracidade da
Autodeclaração

02 de outubro de 2017

Recurso da Aferição da Veracidade da
Autodeclaração

03 e 04 de outubro de 2017

Resultado Final da Aferição da Veracidade da
Autodeclaração

05 de outubro de 2017

Resultado Provisório do Processo Seletivo

06 de outubro de 2017

Recurso contra o Resultado Provisório do Processo
Seletivo

09 e 10 de outubro de 2017

Resultado Final do Processo Seletivo

11 de outubro de 2017

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS
Nome Completo:
Endereço:
Complemento do Endereço:
Bairro:
Município:

Nº
CEP:
ESTADO:

Data de Nascimento:

Sexo: ( )Masculino

( )Feminino

Estado civil:

CPF:

SIAPE:

Identidade:

Órgão Expedidor:

Data de Emissão:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Telefone Celular:

Telefone Residencial:

e-mail:
(

) Ampla Concorrência (

) Pessoa com Deficiência (

) Cotas Raciais

(

) Indígena

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
(

) Pós Graduação (

) Graduação (

) Formação Técnica Profissional (Nível Médio)

EXPERIÊNCIA (anexar documento(s) comprobatório (s))
Discriminar e anexar apenas os documentos comprobatórios no limite definido no Anexo IV,
conforme cargo pretendido.

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR (assinalar e anexar documento(s) comprobatório(s))
( ) Cursos de capacitação na área para a qual deseja concorrer (duração mínima de 180 h)
FUNÇÃO PRETENDIDA
CÓDIGO

ANEXO III

QUADRO DE VAGAS – EDITAL Nº 25/2017

FUNÇÃO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 1
– Suporte Pedagógico)
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 3
– Suporte Técnico ao AVA)
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Área 4
– Suporte em Audiovisuais)
EQUIPE APOIO
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
(Área 1 – Acompanhamento de
Bolsistas)
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS

Legenda:
CR – Cadastro de Reserva
AC – Ampla Concorrência
CRA – Cotas Raciais
CD – Cotas para pessoas com deficiência
CI – Cota Indígena

VAGAS

COD.

EM01
EM03
EM04

EA01

AC

CRA

CD

CI

1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

2 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

5 + CADASTRO RESERVA

ANEXO IV
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DE TÍTULO
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
Titulação Acadêmica

Pontos por item

Máximo de Pontos

1. Graduação Completa (Não cumulativa com o
requisito mínimo exigido para a vaga, quando a função
exigir)

5

5

2. Especialização em qualquer área

3

3

3. Especialização na área da vaga que pleiteia ou em
Educação a Distância

6

12

4. Mestrado em qualquer área

8

8

5. Doutorado em qualquer área

10

10

Pontos por item

Máximo de Pontos

6. Experiência na Educação a Distância em:
coordenação, tutoria, suporte pedagógico, apoio
técnico/administrativo ou designer educacional.

4 pontos por
semestre*

16

7. Participação em nos programas da Bolsa Formação
desenvolvido pelo Governo Federal.

2 pontos por
semestre*

8

9. Experiência profissional na função em que pleiteia a
vaga

8 pontos para
cada/semestre*

32

Formação Complementar

Pontuação

Máximo de Pontos

10. Curso de Aperfeiçoamento na área em que pleiteia
a vaga (duração mínima de 180h por curso a partir de
2010)

2 pontos/curso

6

Experiência

TOTAL DE PONTOS

100

APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (Área 01 - Acompanhamento de Bolsista)
Titulação Acadêmica

Pontos por item

Máximo de Pontos

1.Graduação Completa

5

5

2.Especialização em qualquer área

3

6

4. Mestrado em qualquer área

8

8

5.Doutorado em qualquer área

10

10

Experiência

Pontos por item

Máximo de Pontos

6.Exercício de cargo da carreira técnico-administrativa
em educação Básica, Profissional e/ou Superior

02 pontos por
semestre*

18

7. Participação nos programas da Bolsa Formação
desenvolvido pelo Governo Federal.

03 pontos por
semestre*

15

8. Experiência técnico/Administrativa em EaD

4 pontos por
semestre*

9. Curso de Aperfeiçoamento na área de administração
ou educação (duração mínima de 180h por curso a
partir de 2010)
TOTAL DE PONTOS

32

Formação
Complementar

Pontuação

2 pontos/curso

6

100

(*) É vedado ao candidato pontuar mais de uma vez pela mesma atividade,
todavia, é permitido a concomitância no período de desenvolvimento das
atividades utilizadas para pontuar.

ANEXO V
AUTODECLARAÇÃO– EDITAL Nº 25/2017

Eu,_____________________________________________________________
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o nº
_____________________, DECLARO, nos termos dos art. 1º e 2º da Lei nº
12.990/2014, o reconhecimento de que sou beneficiário de reserva de vagas
destinadas a cotas raciais referente ao Edital – IFMA/Campus Bacabal n°
24/2017 de 13 de setembro de 2017.
DECLARO, ainda, que as informações aqui prestadas são exatas e verdadeiras
e de minha inteira responsabilidade, sob pena de caracterização do crime
tipificado no art. 299 do Código Penal.
Bacabal, ____ de ________________de _______.
_____________________________________
Assinatura do(a) declarante
Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014.
Art. 1º Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas
nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos
no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista
controladas pela União, na forma desta Lei.(...)
Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles
que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso
público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato
será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação
da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Código Penal / Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos e multa, se o documento é particular. Parágrafo
único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do
cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil,
aumenta-se a pena de sexta parte.

ANEXO VI
AUTODECLARAÇÃO – EDITAL Nº 25/2017
Eu,_____________________________________________________________
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o nº
_____________________, DECLARO, o reconhecimento de que sou
beneficiário de reserva de vagas destinadas à cota indígena, referente ao Edital
– IFMA/Campus Bacabal n° 24/2017 de 13 de setembro de 2017.
DECLARO, ainda, que as informações aqui prestadas são exatas e verdadeiras
e de minha inteira responsabilidade, sob pena de caracterização do crime
tipificado no art. 299 do Código Penal.
Bacabal, ____ de ________________de _______.
_____________________________________
Assinatura do(a) declarante

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
[PARA SERVIDORES PÚBLICOS]
Pela
presente
DECLARAÇÃO
DE
DISPONIBILIDADE,
eu
_______________________ __________________________________, RG nº:
____________________________, CPF nº: __________________, servidor
público de matrícula nº: _________________, ocupante do cargo de
________________________________________ do Quadro de Pessoal do(a)
________________________________________________________,
em
exercício na(o) __________________________________________, declaro ter
disponibilidade de ___ horas, para participação nas atividades no âmbito da
Bolsa-Formação do PRONATEC.
DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as
informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e
penal e, estou ciente que, nos termos do § 1º do art. 9 da Lei 12.513 de
26/10/2011 e as horas trabalhadas, quando desempenhadas durante a minha
jornada de trabalho, deverão ser compensadas.
_______________, _____ de ______________de _______.
__________________________________________
Assinatura do servidor

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
[PARA NÃO SERVIDORES PÚBLICOS]
Pela
presente
DECLARAÇÃO
DE
DISPONIBILIDADE,
eu
_______________________ __________________________________, RG nº:
____________________________, CPF nº: __________________, declaro ter
disponibilidade de ___ horas, para participação nas atividades no âmbito da
Bolsa-Formação do PRONATEC.
DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as
informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa, e
imediata exclusão do programa.

_______________, _____ de ______________de _______.
__________________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA EVENTUAIS
DESLOCAMENTOS
Pela
presente
DECLARAÇÃO
DE
DISPONIBILIDADE,
eu
_______________________ __________________________________, RG nº:
____________________________, CPF nº: __________________, declaro ter
disponibilidade para eventuais deslocamentos para realização de cumprimento
de atividades referentes à disciplina no Polo de Apoio Presencial, no âmbito da
Bolsa-Formação do PRONATEC.
DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as
informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa, e
imediata exclusão do programa.

_______________, _____ de ______________de _______.
__________________________________________
Assinatura do bolsista

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA
[PARA SERVIDORES PÚBLICOS]

Declaro
estar
ciente
de
que
o
(a)
servidor(a)
__________________________________________________________, RG
Nº __________________________ CPF nº ________________________
Matrícula
nº
_________________,
ocupante
do
cargo
____________________________________, cuja carga horária é de ______
horas semanais, distribuídas nos horários conforme anexo, que as atividades a
serem desempenhadas no âmbito do Bolsa Formação são compatíveis com sua
programação de trabalho.
_______________, _____ de ______________de ________.
_____________________________
Chefia Imediata Assinatura e Carimbo

ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE BOLSA/AUXÍLIO
INCOMPATÍVEL COM A BOLSA-FORMAÇÃO
Pela
presente
DECLARAÇÃO,
eu
__________________________________________,
RG
nº:
________________________, CPF nº: _____________________ Matrícula nº:
______________,
ocupante
do
cargo
de
_____________________________________ do Quadro de Pessoal do
_________________________________________, declaro que não recebo
nenhuma outra bolsa/auxílio incompatível com a Bolsa-Formação do Pronatec.
DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as
informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e
penal e, imediata exclusão do programa.
_____________, _____ de ________________ de ________.
__________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

ANEXO XIII
ENDEREÇO DOS POLOS DE ATUAÇÃO
CIDADE

POLO DO IFMA OFERTANTE DO CURSO

Bacabal Campus Bacabal
Av. João Alberto de Sousa, s/n, Bairro Areal. Bacabal - MA.
CEP: 65700-000.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus Bacabal

EDITAL N° 25-001 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NA AÇÃO MEDIOTEC, DO
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO –
PRONATEC
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, Campus Bacabal, no uso de suas atribuições, torna público a
seguinte retificação no Edital n° 25/2017
A) No subitem 8.2:
ONDE SE LÊ:
8.2. O candidato deve protocolar no IFMA - Campus Bacabal o formulário de
inscrição (Anexo II), anexando os seguintes documentos comprobatórios:
8.2.1. Para ampla concorrência e cotas raciais:
a) Documento de identidade (frente e verso);
b) CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será
necessário anexar arquivo separado para esse documento);
c) Título de eleitor;
d) Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);
e) Histórico Escolar do Curso de Graduação (frente e verso);
f) Documento comprovando experiência mínima de 01 (um) ano no magistério
(Ensino básico, Técnico ou Superior) ou Declaração da Instituição informando: o
cargo e o tempo de atuação]. Para as atividades desenvolvidas no âmbito do
IFMA será admitida declaração com carimbo da chefia imediata.
g) Declaração da chefia imediata (Anexo XI);
h) Declaração de não recebimento de bolsa/auxílio incompatível com a bolsaformação (Anexo XII).
8.2.2. Cotas para pessoas com deficiência:
a) Documento de identidade (frente e verso);
b) CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será
necessário anexar arquivo separado para esse documento);
c) Título de eleitor;
d) Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);
e) Histórico Escolar do Curso de Graduação (frente e verso);
f) Documento comprovando experiência mínima de 01 (um) ano no magistério
(Ensino básico, Técnico ou Superior) ou Declaração da Instituição informando: o

cargo e o tempo de atuação]. Para as atividades desenvolvidas no âmbito do
IFMA será admitida declaração com carimbo da chefia imediata.
g) Laudo médico, emitido nos últimos doze meses, comprovando a natureza da
deficiência, atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, em
conformidade com as definições da Organização Mundial da Saúde (OMS),
observado o disposto no § 1º, do art. 5º do Decreto nº 5.296/2004.
h) Declaração da chefia imediata (Anexo XI);
i) Declaração de não recebimento de bolsa/auxílio incompatível com a bolsaformação (Anexo XII).
8.2.3. Cota para indígenas:
a) Documento de identidade (frente e verso);
b) CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será
necessário anexar arquivo separado para esse documento);
c) Título de eleitor;
d) Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);
e) Histórico Escolar do Curso de Graduação (frente e verso);
f) Documento comprovando experiência mínima de 01 (um) ano no magistério
(Ensino básico, Técnico ou Superior) ou Declaração da Instituição informando: o
cargo e o tempo de atuação]. Para as atividades desenvolvidas no âmbito do
IFMA será admitida declaração com carimbo da chefia imediata.
g) Documento emitido pela Fundação Nacional do Índio (Funai) que ateste sua
condição ou declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de
pertencimento étnico, assinada por, pelo menos, uma liderança reconhecida,
conforme item 5.10;
h) Autodeclaração (ANEXO VI).
i) Declaração da chefia imediata (Anexo XI);
j) Declaração de não recebimento de bolsa/auxílio incompatível com a bolsaformação (Anexo XII).
LEIA-SE:
8.2. O candidato deve protocolar no IFMA - Campus Bacabal o formulário de
inscrição (Anexo II), anexando os seguintes documentos comprobatórios:
8.2.1. Para ampla concorrência e cotas raciais:
a) Documento de identidade (frente e verso);
b) CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será
necessário anexar arquivo separado para esse documento);
c) Título de eleitor;
d) Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);
e) Histórico Escolar do Curso de Graduação (frente e verso);
f) Declaração da chefia imediata (Anexo XI);
g) Declaração de não recebimento de bolsa/auxílio incompatível com a bolsaformação (Anexo XII).
8.2.2. Cotas para pessoas com deficiência:

a) Documento de identidade (frente e verso);
b) CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será
necessário anexar arquivo separado para esse documento);
c) Título de eleitor;
d) Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);
e) Histórico Escolar do Curso de Graduação (frente e verso);
f) Laudo médico, emitido nos últimos doze meses, comprovando a natureza da
deficiência, atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, em
conformidade com as definições da Organização Mundial da Saúde (OMS),
observado o disposto no § 1º, do art. 5º do Decreto nº 5.296/2004.
g) Declaração da chefia imediata (Anexo XI);
h) Declaração de não recebimento de bolsa/auxílio incompatível com a bolsaformação (Anexo XII).
8.2.3. Cota para indígenas:
a) Documento de identidade (frente e verso);
b) CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será
necessário anexar arquivo separado para esse documento);
c) Título de eleitor;
d) Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);
e) Histórico Escolar do Curso de Graduação (frente e verso);
f) Documento emitido pela Fundação Nacional do Índio (Funai) que ateste sua
condição ou declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de
pertencimento étnico, assinada por, pelo menos, uma liderança reconhecida,
conforme item 5.10;
g) Autodeclaração (ANEXO VI).
h) Declaração da chefia imediata (Anexo XI);
i) Declaração de não recebimento de bolsa/auxílio incompatível com a bolsaformação (Anexo XII).
Bacabal-MA, 19 de Setembro de 2017.
MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES

Diretor-Geral

EDITAL N° 26/2017 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM COMO PROFESSORES
FORMADORES NO ÂMBITO DA AÇÃO MEDIOTEC, DO PROGRAMA
NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC.
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, Campus Bacabal, no uso de suas atribuições, torna público que
estarão abertas no período de 15/09/2017 a 22/09/2017 as inscrições para a
seleção interna de profissionais para atuarem como bolsistas na ação
MEDIOTEC /PRONATEC, no âmbito da Bolsa-Formação, instituído pela Lei
12.513 de 26 de outubro de 2011, Portaria MEC Nº 817, de 13 de agosto de
2015, Portaria MEC Nº 1.152 de 22 de dezembro de 2015, Regulamento de
Organização Administrativa das Ações da Bolsa-Formação do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, alterações
introduzidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n°
9.394/1996) pelas Leis de n° 11.741/2008 e de n° 13.415/2017, no tocante à
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e na Formação Técnica e
Profissional, Lei nº 12.816/2013, que estabelece normas sobre as bolsas
recebidas pelos servidores das redes públicas de educação profissional,
científica e tecnológica, no âmbito do Pronatec, Nota Informativa nº
69/2015/DIR/SETEC/MEC, que trata da incidência de imposto sobre bolsas
concedidas, Manual de Gestão Rede e-Tec Brasil e Profuncionário, documento
de Referência de Execução MedioTec para as Instituições Públicas e SNA e
legislações vigentes.
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
6.3. A presente seleção será regida por este Edital e executada pela Equipe
Local de Execução dos Programas da Bolsa Formação, Campus Bacabal,
através da Comissão de Processo Seletivo Local, instituída pela Direção Geral
especialmente para este fim.
6.4. Serão selecionados profissionais para atuarem na Ação MEDIOTEC, nas
seguintes funções:
a) Professor Formador.
6.5. A carga horária de trabalho de cada função está definida no quadro do
ANEXO III deste edital, estipulada de acordo com a necessidade da Equipe
Local, em concordância com o Núcleo Gestor Sistêmico do Programa,
respeitados os limites estabelecidos no Manual de Gestão da Rede e-Tec e
Brasil Profuncionário para cada função.
6.6. A carga horária semanal de atuação do candidato na Ação MEDIOTEC
não pode conflitar com a carga horária de suas atividades regulares no IFMA (no

caso de servidor interno), ou em outra instituição com a qual o candidato tenha
vínculo empregatício.
6.7. A participação na Ação MEDIOTEC não implicará em redução das
atividades normalmente desempenhadas pelo candidato que seja servidor
docente ou técnico administrativo, na ativa, ou ainda professor
substituto/temporário dos Campi do IFMA.
6.8. O presente Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar da data
de publicação do resultado final, prorrogável por igual período, conforme
interesse da Instituição.
6.9. Os selecionados celebrarão contratos de 6 (seis) meses, que poderão ser
renovados por igual período durante a validade deste processo seletivo, sempre
que houver interessa institucional, necessidade e disponibilidade orçamentária.
6.10. O candidato selecionado não poderá acumular bolsas ou quaisquer
benefícios de programas federais (FNDE, CAPES, UAB, e-Tec), estaduais e
municipais, salvo disposição específica em contrário.
6.11. Os candidatos deverão estar atentos para observar a limitação referente
a sobreposição de períodos de vinculação entre os programas com bolsas do
FNDE, visto que não é permitido o acúmulo de Bolsas, exceto quando
expressamente admitido em regulamentação própria.
6.12. Os bolsistas selecionados serão avaliados mês a mês, podendo ser
desligados do Programa a qualquer tempo, determinado pelo Coordenador
Adjunto Local, caso não cumpram com as atribuições de sua função, elencadas
no item 6 deste Edital, perdendo assim o direito à bolsa.
6.13. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar nos endereços
eletrônicos do IFMA, e portalead.ifma.edu.br, os resultados e demais
publicações referentes a este certame, não cabendo recurso com a alegação de
não ter consultado o sítio institucional.
6.14. Os candidatos selecionados e classificados em cadastro de reserva
poderão ser convocados a qualquer tempo, ficando condicionada à observância
das disposições legais pertinentes, bem como ao interesse e à conveniência do
serviço público, observados o prazo de validade do certame, a ordem de
classificação, a aplicação das cotas, e a disponibilidade orçamentária para
execução da ação MEDIOTEC.
6.15. É vedada a servidores que ocupem Cargos de Direção no IFMA, a
participação em ações do PRONATEC como bolsista. Caso seja aprovado neste
seletivo, deverá apresentar portaria de exoneração do cargo no ato da
contratação.

6.16. Ao efetivar a inscrição, o candidato declara estar ciente do conteúdo deste
Edital e acata na íntegra as suas disposições.
6.17. Dúvidas e informações acerca desse processo seletivo poderão ser
encaminhadas para o e-mail mediotec.bacabal@ifma.edu.br
7. DAS VAGAS
7.1. Serão ofertadas vagas para as funções elencadas no item 1.2 deste edital,
conforme Quadro de Distribuição de Vagas (ANEXO III).
7.2. Das vagas ofertadas a cada função (incluindo as destinadas a cadastro de
reserva), 5% serão reservadas para candidatos com deficiência, conforme
indicado no Quadro de Distribuição de Vagas (ANEXO III).
7.3. Das vagas ofertadas a cada função (incluindo as destinadas a cadastro de
reserva), 5% serão reservadas aos candidatos indígenas, conforme indicado no
Quadro de Distribuição de Vagas (ANEXO III).
7.4. Das vagas ofertadas a cada função, (incluindo as destinadas a cadastro de
reserva), 20% serão reservadas para as cotas raciais, conforme indicado no
Quadro de Distribuição de Vagas (ANEXO III).
7.5. Os profissionais selecionados só assumirão suas funções e passarão a fazer
jus ao recebimento da bolsa quando confirmado o número de matrículas efetivas
dos cursos no âmbito do MedioTec, a liberação dos recursos pelo FNDE e o
atendimento aos demais aspectos pedagógicos e administrativos necessários
para execução dos cursos.
7.6. A depender do quantitativo de estudantes efetivamente matriculados e da
disponibilidade orçamentária, poderá haver redução da equipe de profissionais
bolsistas, e consequente supressão de vagas ofertadas neste edital.
7.7. A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de
direito à chamada, ficando a concretização deste ato condicionada à observância
das disposições legais pertinentes, da disponibilidade orçamentária e do
interesse e da conveniência da instituição, atendendo à rigorosa ordem de
classificação e ao prazo de validade do processo seletivo.
2.8. Cada candidato terá direito a pleitear apenas 01 (uma) vaga neste Processo
Seletivo. Podendo optar por até 03 (três) outras disciplinas de sua área de
atuação, a qual na ausência de aprovados nestas disciplinas, poderá assumi-la
utilizando-se dos critérios do subitem 11.4, limitado a carga horária semanal
conforme subitem 6.1.

8. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
8.1. Para os candidatos com deficiência, reservou-se um percentual mínimo de
5% (cinco por cento) das vagas existentes, conforme ANEXO III.
8.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 3.1 deste edital
resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o
número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5.
8.3. Para fins de reserva de vagas, conforme Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015,
consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas que se
enquadram nas categorias discriminadas no Art. 4º, do Decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999 e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853,
de 24 de outubro de 1989, bem como na Súmula nº 377, do Superior Tribunal de
Justiça (portador de visão monocular).
8.4. Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições especiais
previstas no Decreto nº 3.298/1999, participarão da Seleção em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que tange às atribuições (item 6), à
avaliação dos documentos comprobatórios (item 8.2), ao Quadro de avaliação
de títulos (ANEXO IV) e aos critérios da seleção e classificação contidos neste
edital.
8.5. Para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o
candidato deverá observar se as atribuições descritas no item 6 são compatíveis
com sua deficiência.
8.6. Para concorrer a uma das vagas destinadas às pessoas com deficiência, o
candidato deverá anexar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, laudo médico
original ou cópia autenticada emitida nos últimos doze meses, comprovando a
natureza da deficiência, atestando a especificidade, grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID – 10), em conformidade com as definições da
Organização Mundial de Saúde (OMS) observado o disposto no § 1°, do Art. 5º
do Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
8.7. O candidato que não optar, no ato da inscrição, a concorrer à reserva de
vagas destinada a pessoas com deficiência, e não cumprir o determinado nos
subitens 3.6 e 3.7 deste Edital, terá sua inscrição processada como candidato
de ampla concorrência e não poderá alegar, posteriormente, essa condição para
reivindicar a prerrogativa legal.

8.8. O candidato cuja deficiência não se enquadrar na previsão da Súmula nº
377, do STJ (portador de visão monocular) e do Art. 4.º do Decreto nº 3.298/1999
e suas alterações, caso selecionado, figurará apenas na Lista de Classificação
de Ampla Concorrência.
8.9. Os
candidatos
autodeclarados
com
deficiência
concorrerão
concomitantemente às vagas reservadas às pessoas com deficiência, se
atenderem a essa condição, e às vagas destinadas a ampla concorrência, de
acordo com a sua classificação no concurso, prevalecendo aquela que lhe
conferir melhor colocação, de acordo com a ordem convocatória prevista para a
vaga.
8.10. Em caso de desistência de pessoa com deficiência aprovada em vaga
reservada, após divulgação de resultado final, não será permitida a chamada de
candidato classificado fora do número de vagas ou do cadastro de reserva, pois
apenas esses serão considerados aprovados, conforme item 11.2. A banca
seguirá a ordem convocatória prevista neste edital.
8.11. As vagas reservadas para pessoas com deficiência, que não forem
providas por falta de candidatos aprovados, serão preenchidas por candidatos
da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.
8.12. Não havendo candidatos inscritos na reserva de que trata este item 3, as
vagas (ou cadastro de reserva) direcionadas serão redirecionadas para a Ampla
Concorrência.
9. DAS VAGAS DESTINADAS AS COTAS RACIAIS
9.1. Para os candidatos autodeclarados pretos ou pardos, reservou-se um
percentual mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas existentes, conforme
ANEXO III.
9.2. Caso a aplicação do percentual de que trata subitem 4.1 deste edital
resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o
número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos
termos do § 2º do Art. 1º da Lei n° 12.990/2014.
9.3. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas
reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua
classificação no concurso, prevalecendo aquela que lhe conferir melhor
colocação, de acordo com a ordem convocatória prevista para a vaga.
9.4. Para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais o candidato deverá, no
ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas para as cotas raciais,

preenchendo a Autodeclaração, ANEXO V, conforme quesito cor ou raça
utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
9.5. A autodeclaração terá validade somente para este seletivo.
9.6. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do
seletivo, e, se houver sido chamado, ficará sujeito ao desvinculo do programa.
9.7. Ressalvadas as disposições especiais previstas na Lei Federal nº
12.990/2014, os candidatos inscritos em vaga reservada às cotas raciais,
participarão do seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que tange às atribuições (item 6), à avaliação dos documentos
comprobatórios (item 8.2), ao quadro de avaliação de títulos (ANEXO III) e aos
critérios da seleção e classificação contidos neste edital.
9.8. Antes do resultado provisório, os candidatos que optaram pela reserva de
vagas, deverão se apresentar na sede do IFMA/Campus Bacabal de acordo com
o Cronograma (ANEXO I) para aferição da veracidade de sua autodeclaração,
por comissão constituída para este fim, nos termos do parágrafo único do Art. 2º
da Lei nº 12.990/2014.
9.9. A verificação da veracidade da Autodeclaração será realizada,
exclusivamente, na sede do IFMA/Campus Bacabal, na cidade de Bacabal - MA,
conforme dia e horário previamente agendado pelo candidato, por telefone, em
conformidade com o Cronograma do ANEXO I.
9.10. A sede do IFMA/Campus Bacabal está localizada à Avenida Joao Alberto
de Sousa, s/n, Bairro Areal, Bacabal - MA, telefones (99) 3621-8472 e (99) 36218266.
9.11. O candidato apresentar-se-á para aferição da veracidade de sua
autodeclaração, às suas expensas.
9.12. A Comissão Especial de Aferição da Veracidade da Autodeclaração será
designada pela comissão deste processo seletivo, e constituída por 5 (cinco)
membros, distribuídos por gênero, cor, e preferencialmente naturalidade
maranhense. A divulgação desta comissão será realizada de acordo com o
Cronograma do ANEXO I.
9.13. As formas e critérios de aferição da veracidade da autodeclaração
deverão considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais
serão verificados obrigatoriamente com a presença deste.

9.14. A avaliação da comissão especial de aferição da veracidade da
autodeclaração considerará os seguintes aspectos:
d) A informação prestada no ato da inscrição quanto à condição autodeclarada;
e) O formulário assinado pelo candidato quanto à condição autodeclarada;
f) O fenótipo do candidato verificado pessoalmente pelos membros da
comissão.
9.15. O candidato que se inscrever para as vagas destinadas às cotas raciais,
quando do comparecimento para aferição de veracidade, deverá assinar
formulário padrão conforme ANEXO V.
9.16. O candidato não será considerado enquadrado na reserva de cotas raciais
se:
d) Não comparecer para aferição de veracidade de sua autodeclaração;
e) Não assinar o formulário de autodeclaração;
f) A Comissão de Verificação deliberar desfavoravelmente à condição
autodeclarada pelo candidato.
9.17. A Comissão de Aferição elaborará parecer acerca dos critérios fenotípicos
de cada candidato.
9.18. O candidato que a Comissão de Verificação deliberar desfavoravelmente
à condição autodeclarada, poderá recorrer da decisão. Para tanto deverá
proceder com Recurso de acordo com o Cronograma (ANEXO I).
9.19. Constatada a não condição autodeclarada, o candidato será eliminado do
seletivo, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, nos termos do parágrafo único
do Art. 2º da Lei n° 12.990/2014.
9.20. A relação dos candidatos aferidos pela Comissão de Verificação, será
divulgada de acordo com o ANEXO I, nos portais eletrônicos: portal.ifma.edu.br
e portalead.ifma.edu.br.
9.21. Em caso de desistência de candidato aprovado em vaga reservada às
cotas raciais após divulgação de resultado final, não será permitida a chamada
de candidato classificado fora do número de vagas ou do cadastro de reserva,
pois apenas esses serão considerados aprovados, conforme item 11.2. A banca
seguirá a ordem convocatória prevista neste edital.
9.22. As vagas reservadas para cotas raciais que não forem ocupadas por falta
de candidatos autodeclarados negros/pardos aprovados, serão preenchidas por
candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.

9.23. Não havendo candidatos inscritos na reserva de que trata este item 4, as
vagas (ou cadastro de reserva) direcionadas serão redirecionadas para a Ampla
Concorrência.
10. DAS VAGAS DESTINADAS A COTA INDÍGENA
10.1. Para os candidatos autodeclarados indígenas reservou-se um
percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas deste processo seletivo.
10.2. Caso a aplicação do percentual de que trata subitem 5.1 deste edital
resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o
número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5.
10.3. Os candidatos indígenas concorrerão concomitantemente às vagas
reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua
classificação no concurso, prevalecendo aquela que lhe conferir melhor
colocação, de acordo com a ordem convocatória prevista para a vaga.
10.4. Para concorrer às vagas destinadas à cota indígena o candidato deverá,
no ato da inscrição:
c) Optar por concorrer às vagas reservadas para a cota indígenas e preencher
a Autodeclaração, ANEXO VI;
d) Anexar no formulário de inscrição, junto com os demais documentos
informados no item 8.2.3, documento emitido pela Fundação Nacional do Índio
(Funai) que ateste sua condição, ou, declaração de sua respectiva comunidade
sobre sua condição de pertencimento étnico, assinada por, pelo menos, uma
liderança reconhecida.
10.5. A autodeclaração terá validade somente para este seletivo.
10.6. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do
seletivo, e se houver sido chamado, ficará sujeito ao desvínculo do programa.
10.7. Os candidatos inscritos em vaga reservada à cota indígena, participarão
do seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange
às atribuições (item 6), à avaliação dos documentos comprobatórios (item 8.2),
ao quadro de avaliação de títulos (ANEXO III) e aos critérios da seleção e
classificação contidos neste edital.
10.8. O critério de aferição da veracidade da autodeclaração será documental,
sendo verificada apenas a existência do documento emitido pela Funai, ou da

declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de pertencimento
étnico.
10.9. Não será considerado enquadrado na reserva de cota para indígena o
candidato que não anexar no formulário eletrônico o documento ao qual se refere
o item 5.4 –“b”.
10.10. Em caso de desistência de candidato aprovado em vaga reservada à cota
indígena após divulgação de resultado final, não será permitida a chamada de
candidato classificado fora do número de vagas ou do cadastro de reserva, pois
apenas esses serão considerados aprovados, conforme item 11.2. A banca
seguirá a ordem convocatória prevista neste edital.
10.11. As vagas reservadas para candidatos indígenas que não forem ocupadas
por falta de candidatos autodeclarados aprovados, serão preenchidas por
candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.
10.12. Não havendo candidatos inscritos na reserva de que trata este item 5, as
vagas (ou cadastro de reserva) direcionadas serão redirecionadas para a Ampla
Concorrência.
11. DAS FUNÇÕES
11.1. As atividades desempenhadas pelos bolsistas selecionados neste edital
para atuarem na Ação MEDIOTEC deverão ser cumpridas em um período
máximo de 20 (vinte) horas semanais, podendo incluir os sábados e domingos,
conforme carga horária descrita no item 13.3, em horários definidos pelo Núcleo
Gestor Sistêmico e pela Coordenadoria Adjunta Local do Campus.
11.2. Compete às funções elencadas no item 1.2:
6.2.1. Professor Formador
a) Elaborar e planejar as aulas e atividades didáticas em conformidade com as
orientações estabelecidas pelo Coordenador de Curso;
b) Elaborar/selecionar os materiais didáticos, mídias e bibliografia de acordo com
as necessidades dos cursistas;
c) Gravar videoaulas referentes aos componentes curriculares;
d) Participar dos encontros de formação;
e) Orientar os professores mediadores quanto aos processos de ensino do
componente curricular;
f) Elaborar relatório de conclusão do componente curricular;
g) Desenvolver outras atividades designadas pelo Coordenador de Curso.

8. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES
8.1. São requisitos essenciais para o desempenho da função de Professor
Formador:
a) Graduação na área do Componente Curricular; e,
b) Experiência mínima de 01 ano no magistério (Ensino básico, Técnico ou
Superior).
8.2. Somente serão vinculados ao MEDIOTEC os candidatos selecionados
que atendam aos seguintes critérios:
d) Os requisitos mínimos para o desempenho da função, conforme item 7.1;
e) Disponibilidade de 01 (um) turno e carga horária semanal igual ou superior à
definida para a vaga, podendo incluir sábados e/ou domingos no local de
atuação, comprovada mediante declaração no ato do vínculo (conforme ANEXO
VII e VIII);
f) Disponibilidade para eventuais deslocamentos, em função da realização de
reuniões, capacitações, visitas de acompanhamento in loco, realização de
cumprimento de atividades referentes a disciplina no Polo de Apoio Presencial,
ou outros eventos da Ação, comprovada mediante declaração no ato do vínculo
(ANEXO X);
9. DA INSCRIÇÃO
16.5. As inscrições serão gratuitas e ocorrerão de forma presencial no período
de 15 a 22 de setembro de 2017 em dias úteis, no horário das 08h30 às 11h30
e das 14h30 às 17h30.
16.6. O candidato deve protocolar no IFMA - Campus Bacabal o formulário de
inscrição (Anexo II), anexando os seguintes documentos comprobatórios:
16.6.1.
Para ampla concorrência e cotas raciais:
i) Documento de identidade (frente e verso);
j) CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será
necessário anexar arquivo separado para esse documento);
k) Título de eleitor;
l) Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);
m)Histórico Escolar do Curso de Graduação (frente e verso);
n) Documento comprovando experiência mínima de 01 (um) ano no magistério
(Ensino básico, Técnico ou Superior) ou Declaração da Instituição informando: o
cargo e o tempo de atuação]. Para as atividades desenvolvidas no âmbito do
IFMA será admitida declaração com carimbo da chefia imediata.
o) Declaração da chefia imediata (Anexo XI);
p) Declaração de não recebimento de bolsa/auxílio incompatível com a bolsaformação (Anexo XII).
16.6.2.

Cotas para pessoas com deficiência:

j) Documento de identidade (frente e verso);
k) CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será
necessário anexar arquivo separado para esse documento);
l) Título de eleitor;
m)Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);
n) Histórico Escolar do Curso de Graduação (frente e verso);
o) Documento comprovando experiência mínima de 01 (um) ano no magistério
(Ensino básico, Técnico ou Superior) ou Declaração da Instituição informando: o
cargo e o tempo de atuação]. Para as atividades desenvolvidas no âmbito do
IFMA será admitida declaração com carimbo da chefia imediata.
p) Laudo médico, emitido nos últimos doze meses, comprovando a natureza da
deficiência, atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, em
conformidade com as definições da Organização Mundial da Saúde (OMS),
observado o disposto no § 1º, do art. 5º do Decreto nº 5.296/2004.
q) Declaração da chefia imediata (Anexo XI);
r) Declaração de não recebimento de bolsa/auxílio incompatível com a bolsaformação (Anexo XII).
16.6.3.
Cota para indígenas:
k) Documento de identidade (frente e verso);
l) CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será
necessário anexar arquivo separado para esse documento);
m)Título de eleitor;
n) Diploma do Curso de Graduação (frente e verso);
o) Histórico Escolar do Curso de Graduação (frente e verso);
p) Documento comprovando experiência mínima de 01 (um) ano no magistério
(Ensino básico, Técnico ou Superior) ou Declaração da Instituição informando: o
cargo e o tempo de atuação]. Para as atividades desenvolvidas no âmbito do
IFMA será admitida declaração com carimbo da chefia imediata.
q) Documento emitido pela Fundação Nacional do Índio (Funai) que ateste sua
condição ou declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de
pertencimento étnico, assinada por, pelo menos, uma liderança reconhecida,
conforme item 5.10;
r) Autodeclaração (ANEXO VI).
s) Declaração da chefia imediata (Anexo XI);
t) Declaração de não recebimento de bolsa/auxílio incompatível com a bolsaformação (Anexo XII).
16.7. Deverá também ser anexada, a documentação comprobatória dos títulos
utilizados para pontuar em fase classificatória, descritos no Quadro do ANEXO
IV.
16.8. Durante o processo seletivo, NÃO será admitida a entrega da
documentação em outros Campi do IFMA, na sede do CERTEC, ou nos polos
de apoio presencial.

16.9. Somente será aceita uma inscrição, por candidato, neste Processo
Seletivo.
16.10. No caso de haver mais de uma inscrição para um mesmo candidato, será
considerada a última inscrição, invalidando-se as anteriores, ainda que a
documentação tenha sido anexada.
16.11. A Comissão Avaliadora não receberá inscrições fora do prazo
estabelecido e não se responsabilizará pelas inscrições com dados incompletos,
rasurados e/ou em desacordo com os termos deste Edital.
17.

DA SELEÇÃO

17.1. A seleção para as funções de que trata este edital compreenderá as
seguintes fases:
a) e caráter eliminatório, que corresponderá à análise da ficha de inscrição e dos
documentos comprobatórios anexados pelo candidato no ato da inscrição,
conforme subitem 8.2;
a) De caráter classificatório, que corresponderá à avaliação de títulos, conforme
ANEXO IV.
17.2. A não apresentação de algum dos documentos listados no subitem 8.2
ocasionará a ELIMINAÇÃO do candidato deste processo seletivo, ou retirada da
reserva de vagas (esta última, EXCLUSIVAMENTE, para os casos de candidatos
às vagas destinadas para pessoa com deficiência que não apresentarem o
documento listado na letra “g” do item 8.2.2, e aos candidatos às vagas de cota
indígena que não apresentarem os documentos listados nas alíneas “g” e “h” do
item 8.2.3)
17.3. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do interessado, dispondo a Comissão do direito de
desclassificar deste Processo Seletivo, a qualquer tempo, o interessado que
fornecer dados inverídicos e/ou sem a devida comprovação.
17.4. A comprovação da conclusão de curso de pós-graduação será feita por
meio de certificado (especialização) e/ou diploma (mestrado/doutorado)
expedido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.
17.5. Serão
também
aceitos
como
comprovação
de
título
a
declaração/certificado emitido pela instituição de ensino, que ateste que o
candidato é detentor do título de Especialista, Mestre ou Doutor, acompanhados
do Histórico Escolar de conclusão. Ou ainda, o Histórico Escolar acompanhado
da Ata Conclusiva de Defesa de Tese ou Dissertação, sem ressalvas.
17.6. Em caso de conclusão de curso em instituição estrangeira, só serão
aceitos diplomas devidamente revalidado por instituição de ensino superior,

reconhecida pelo Governo Federal Brasileiro, conforme Resolução CNE/CES nº
3, de 22 de junho de 2016.
17.7. Não serão aceitas como experiência para este seletivo as atividades
desenvolvidas antes da data de colação de grau da graduação do concorrente,
durante o tempo de estágio, de monitoria ou de outras atividades equivalentes.
17.8. A avaliação de títulos, de caráter classificatório, é de responsabilidade da
Comissão de Processo Seletivo Local.
18.

DA ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS

18.1. Será eliminado o candidato que:
e) Não apresentar todos os documentos exigidos no ato da inscrição on-line,
conforme item 8.2;
f) Não comprovar titulação mínima exigida para a vaga;
g) Não for constatada a condição necessária para concorrer às vagas destinadas
para cotas raciais em aferição pela Comissão de Aferição da Veracidade da
Autodeclaração;
h) Prestar informação falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que
verificada posteriormente. Caso tenha sido aprovado, terá seu vínculo
cancelado.

19.

DA CLASSIFICAÇÃO

19.1. Os candidatos selecionados serão classificados em ordem decrescente
do total de pontos obtidos, considerando a análise dos títulos e da experiência
profissional, discriminados no Anexo IV, e devidamente comprovados.
19.2. Somente serão considerados aprovados os candidatos classificados
dentro do número de vagas e de cadastro de reserva, conforme quadro de
distribuição e vagas.
19.3. A aprovação nessa seleção não resulta em obrigatoriedade de
convocação para desempenho da função, esta dependerá do interesse
institucional, da quantidade de alunos efetivamente matriculados, além do
atendimento às condições pedagógicas e administrativas necessárias para
execução do MEDIOTEC no IFMA.
19.4. Ocorrendo o empate, serão aplicados, por ordem de precedência, os
seguintes critérios de desempate:
d) Maior experiência com Educação a Distância;
e) Maior titulação em nível de Pós-graduação;
f) Maior idade.

19.5. Em respeito aos critérios de alternância e proporcionalidade, a
convocação dos selecionados respeitará a seguinte ordem:
19.5.1.
Para funções e localidades cuja vaga de provimento imediato
é destinada a AMPLA CONCORRÊNCIA
1º colocado: AMPLA CONCORRÊNCIA;
2º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
3º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
4º colocado*: COTISTA (cota para pessoa com deficiência);
5º colocado*: COTISTA (cota indígena);
6º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
7º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
8º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
9º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
10º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;

19.5.2.
Para funções e localidade cuja vaga de provimento imediato é
destinada a COTAS RACIAIS
1º colocado: COTISTA (cotas raciais);
2º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
3º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
4º colocado*: COTISTA (cota para pessoa com deficiência);
5º colocado*: COTISTA (cota indígena);
6º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
7º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
8º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
9º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
10º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
19.5.3.
Para funções e localidade cuja vaga de provimento imediato é
destinada a COTA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
1º colocado: COTISTA (cota para pessoa com deficiência);
2º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
3º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
4º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
5º colocado*: COTISTA (cota indígena);
6º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
7º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
8º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
9º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
10º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;

19.5.4.
Para funções e localidade cuja vaga de provimento imediato é
destinada a COTA INDÍGENA
1º colocado: COTISTA (cota indígena);
2º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
3º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
4º colocado*: COTISTA (cota para pessoa com deficiência);
5º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
6º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
7º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
8º colocado*: COTISTA (cotas raciais);
9º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
10º colocado*: AMPLA CONCORRÊNCIA;
(*)Cadastro de reserva

20.

DO RESULTADO DA SELEÇÃO

20.1.

O resultado provisório será divulgado no dia 06/10/2017;

20.2. O candidato interessado em interpor recurso contra o resultado provisório
deverá fazê-lo, no período de 09 a 10/10/2017, no protocolo do IFMA - Campus
Bacabal, no horário das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.
20.3. O resultado final, após interposição de recursos, será divulgado no dia
11/10/2017, no site: bacabal.ifma.edu.br.
20.4. Na publicação do resultado final do seletivo será divulgada em listas de
Classificação Geral e de aprovados, por ampla concorrência, e por cota, com
suas respectivas pontuações.
20.5. Será de responsabilidade dos candidatos, a consulta de informação
acerca dos resultados deste processo seletivo por meio da página eletrônica do
Campus supramencionada.
21.

DA REMUNERAÇÃO

21.1. Os profissionais selecionados para atuar na ação MEDIOTEC serão
remunerados na forma de concessão de bolsa, em conformidade com as
Portarias MEC n° 817 e nº 1.152/2015, Manual de Gestão Rede e-Tec Brasil e
Profuncionário, resoluções internas do IFMA e demais legislações vigentes, pelo
tempo efetivamente trabalhado na execução de suas atribuições.
21.2. A bolsa será concedida no período da oferta do curso, desde que o
candidato selecionado atenda aos requisitos deste Edital, e não poderá ser
acumulada com outra bolsa, nos termos do item 1.8 e 1.9 deste edital.
21.3. Para o presente processo seletivo, as bolsas de que trata o subitem 13.1
obedecerão aos seguintes parâmetros de distribuição da carga horária

determinadas no ANEXO III dedicada ao MEDIOTEC, e valor de R$50,00
(cinquenta reais) por hora.
21.4. Os profissionais selecionados farão jus ao recebimento de (uma) bolsa
mensal, que corresponderá à quantidade de horas de trabalho executada no mês
multiplicada pelo valor hora da função.
21.5. A carga horária semanal de trabalho estipulada neste edital poderá ser
alterada, quando das renovações do contrato, em atendimento às necessidades
do programa e ao quantitativo de matrículas vigentes, com o intuito de garantir
as condições financeiras, materiais e institucionais necessárias para o
desenvolvimento dos cursos da ação MEDIOTEC no IFMA.
21.6. As atividades que vierem a ser exercidas pelos profissionais no âmbito da
ação MEDIOTEC não caracterizam vínculo empregatício e os valores recebidos
não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remuneração
ou proventos recebidos (Lei 12.513/2011, artigo 9º, § 3º).
21.7. As bolsas não constituem vínculo trabalhista ou de regime jurídico dos
Serviços Públicos, portanto, a elas não se aplicam os benefícios como férias,
gratificação natalina, dispensa por motivos de doença ou caso fortuito e de força
maior.
21.8. Os servidores da rede pública de educação profissional, científica e
tecnológica perceberão a bolsa isenta de retenções de tributos federais e
municipais, e da contribuição previdenciária, conforme Nota Informativa nº
69/2015/DIR/SETEC/MEC.
21.9. Os
Profissionais
selecionados
para
atuarem
na
Ação
MEDIOTEC/PRONATEC/IFMA que não fizerem parte da rede pública de
educação profissional, científica e tecnológica perceberão a bolsa com as
seguintes retenções na fonte:
d)
ISS/QN, no percentual de até 5% sobre o valor da Nota Fiscal Avulsa ou
do Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA), de acordo com a legislação do
município onde for executado o curso;
e)
INSS no percentual de 11% sobre o valor da Nota Fiscal Avulsa ou do
recibo de Pagamento de autônomo (RPA);
f)
IR com base na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (MENSAL),
deduzido o valor retido a título de INSS, sobre o valor da Nota Fiscal Avulsa ou
do recibo de Pagamento de autônomo (RPA).
21.10. Não haverá adicional para exercício de atividades noturnas.
21.11. Para a efetivação do pagamento de que trata o subitem 13.1, o bolsista
deverá entregar uma das documentações abaixo especificadas:

d)
Folha Individual de Frequência do Bolsista, devidamente assinada,
referente ao mês de referência;
e)
Cópia do Diário de Classe devidamente preenchido até o último dia do
mês de referência, para os professores bolsistas;
f)
Outras informações e/ou relatórios de atividades solicitadas pela
coordenação da ação MEDIOTEC no IFMA.
21.12. No mês em que o bolsista não entregar os documentos necessários para
seu pagamento, conforme acordado no ato da contratação, as horas trabalhadas
serão consolidadas e pagas no mês seguinte, quando sanadas todas as
pendências daquele mês;
21.13. Caso seja necessário realizar deslocamento entre municípios ofertantes
dos cursos MEDIOTEC, em função da realização de reuniões, capacitações,
visitas de acompanhamento in loco, ou outros eventos da Ação, serão
disponibilizadas diárias e passagens exclusivamente para viabilizar o
deslocamento do bolsista do município em que atua, até o local onde ocorrerá o
evento.
21.14. O pagamento da bolsa ou das diárias deverá ser realizado por meio de
crédito na conta corrente do bolsista, através de ordem bancária.
22.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

22.1. O período das atividades será definido conforme Calendário Acadêmico,
a ser divulgado posteriormente aos candidatos aprovados em reunião com a
Coordenadoria Adjunta Local.
23.

DOS RECURSOS

15.1. Caberá interposição de recurso contra:
a) Banca de Aferição;
b) Resultado provisório da Aferição da Veracidade da Autodeclaração;
c) Resultado provisório do processo seletivo;
15.2. Os recursos deverão ser protocolados, exclusivamente, no Campus Bacabal dentro
dos prazos estipulados no Anexo I – Cronograma, devidamente fundamentado.
15.3. Os recursos somente serão analisados se estiverem dentro do prazo estabelecido
neste Edital.

24.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Os candidatos aprovados serão chamados de acordo com o Quadro de
Distribuição de Vagas (ANEXO III) e a ordem de classificação informada no
item 11.5 deste edital.
24.2. A Equipe Local de execução do programa entrará em contato com os
candidatos classificados no prazo de 10 dias úteis para prestar informações
acerca do início de atividades e da documentação necessária para a
contratação.
24.3. Todas as informações referentes a este Edital serão disponibilizadas nos
portais eletrônicos do IFMA, portal.ifma.edu.br e bacabal.ifma.edu.br.
24.4. Caso necessário, reserva-se à Comissão de Seleção o direito de
prorrogar os prazos descritos no Cronograma (Anexo I).
24.5. Inexistindo cadastro de reserva para preenchimento de vaga, a Direção
Geral do Campus Bacabal poderá convocar candidato aprovado em Edital de
outro Campus do IFMA, observada a compatibilidade da vaga, a ordem de
classificação, o interesse do candidato e dos requisitos mínimos exigidos para a
função.
24.6. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão
resolvidos pela Comissão de Seleção, e encaminhados, em última instância, à
Direção Geral do Campus.

Bacabal-MA, 13 de Setembro de 2017.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral

ANEXO I
CRONOGRAMA – EDITAL Nº 26/2017
DESCRIÇÃO

DATA

Inscrição Presencial

15 a 22 de setembro de 2017

Agendamento para Aferição da Veracidade da
Autodeclaração (apenas para candidatos negros)

15 a 22 de setembro de 2017

Divulgação da banca de Aferição

22 de setembro de 2017

Recurso sobre a banca de Aferição da Veracidade
da Autodeclaração

25 e 26 setembro de 2017

Divulgação do agendamento dos candidatos para a
Aferição da Veracidade da Autodeclaração

25 de setembro de 2017

Divulgação da banca de Aferição após recursos

27 de setembro de 2017

Aferição da Veracidade da Autodeclaração

28 e 29 de setembro de 2017

Resultado Provisório da Aferição da Veracidade da
Autodeclaração

02 de outubro de 2017

Recurso da Aferição da Veracidade da
Autodeclaração

03 e 04 de outubro de 2017

Resultado Final da Aferição da Veracidade da
Autodeclaração

05 de outubro de 2017

Resultado Provisório do Processo Seletivo

06 de outubro de 2017

Recurso contra o Resultado Provisório do Processo
Seletivo

09 e 10 de outubro de 2017

Resultado Final do Processo Seletivo

11 de outubro de 2017

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS
Nome Completo:
Endereço:
Complemento do Endereço:
Bairro:
Município:
Data de Nascimento:

Nº
CEP:
ESTADO:
Sexo: ( )Masculino

( )Feminino

Estado civil:

CPF:

SIAPE:

Identidade:

Órgão Expedidor:

Data de Emissão:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Telefone Celular:

Telefone Residencial:

e-mail:
(

) Ampla Concorrência (

) Pessoa com Deficiência (

) Cotas Raciais

(

) Indígena

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
(

) Pós Graduação (

) Graduação (

) Formação Técnica Profissional (Nível Médio)

EXPERIÊNCIA (anexar documento(s) comprobatório (s))
Discriminar e anexar apenas os documentos comprobatórios no limite definido no Anexo IV,
conforme cargo pretendido.

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR (assinalar e anexar documento(s) comprobatório(s))
( ) Cursos de capacitação na área para a qual deseja concorrer (duração mínima de 180 h)
DISCIPLINAS
CÓDIGO
1ª OPÇÃO
2ª OPÇÃO
3ª OPÇÃO
4ª OPÇÃO

ANEXO III
QUADRO DE VAGAS – EDITAL Nº 26/2017
COD.

DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA

VAGAS
AC

CRA

CD

FORMAÇÃO EXIGIDA

CI

CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
AD01

Ambientação em
Educação a Distância

20

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

AD02

Contabilidade Básica

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

AD03

Instituições de Direito
Público e Privado

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

AD04

Estatística Aplicada

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

2 CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Bacharelado em Ciência da Computação; Bacharelado em
Sistemas de Informação; Bacharelado em Engenharia da
Computação; Bacharelado em Engenharia de Software;
1CR 1CR
Licenciatura em Informática; Graduação Tecnológica em Redes
de Computadores; Graduação Tecnológica em Sistemas para
Internet; Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas; Graduação Tecnológica em Banco de Dados

AD05

Informática Aplicada

60

1 + 5CR

AD06

Introdução à
Administração

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

AQ01

Ambientação em
Educação a Distância

20

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Graduação em qualquer licenciatura ou graduação em
Pedagogia
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Contabilidade.
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Direito
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Matemática

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Administração
CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES QUÍMICAS
Graduação em qualquer licenciatura ou graduação em
Pedagogia

AQ02

Higiene e Segurança do
Trabalho

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Engenharia de Segurança do Trabalho; Graduação em
Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho;
Graduação em Arquitetura com Especialização em Segurança
do Trabalho;

AQ03

Gestão da Qualidade

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Administração; Graduação em Tecnologia em Gestão

AQ04

Informática Aplicada

40

1 + 5CR

2 CR

Diploma ou certificado de conclusão de nível superior em
Bacharelado em Ciência da Computação; Bacharelado em
Sistemas de Informação; Bacharelado em Engenharia da
Computação; Bacharelado em Engenharia de Software;
1CR 1CR
Licenciatura em Informática; Graduação Tecnológica em Redes
de Computadores; Graduação Tecnológica em Sistemas para
Internet; Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas; Graduação Tecnológica em Banco de Dados.

AQ05

Estatística Aplicada

30

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Matemática; Diploma ou certificado de
conclusão de curso de nível superior em Estatística

AQ06

Português Instrumental

30

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de nível superior em
Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa

AQ07

Metodologia do Trabalho
Científico

30

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Sociologia ou Ciências Sociais

AQ08

Inglês Instrumental

30

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Letras/ Língua Inglesa

AQ09

Química Geral

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Química; Bacharelado em engenharia
Química; Bacharelado em Química; Bacharelado em Química
Industrial
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Química; Bacharelado em engenharia
Química; Bacharelado em Química; Bacharelado em Química
Industrial

AQ10 Introdução ao Laboratório

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

AQ11

60

1 + 5CR

2 CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso em Licenciatura
1CR 1CR em Química; Bacharelado em engenharia Química; Bacharelado
em Química; Bacharelado em Química Industrial

Química Inorgânica

CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO
CP01

Ambientação em
Educação a Distância

20

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Graduação em qualquer licenciatura ou graduação em
Pedagogia

CP02

Introdução ao
Cooperativismo

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Administração

CP03

Matemática Financeira

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Matemática

CP04

Introdução à
Administração

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Administração

Diploma ou certificado de conclusão de nível superior em
Bacharelado em Ciência da Computação; Bacharelado em
Sistemas de Informação; Bacharelado em Engenharia da
Computação; Bacharelado em Engenharia de Software;
1CR 1CR
Licenciatura em Informática; Graduação Tecnológica em Redes
de Computadores; Graduação Tecnológica em Sistemas para
Internet; Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas; Graduação Tecnológica em Banco de Dados.

CP05

Informática Aplicada

60

1 + 5CR

CP06

Fundamentos da
Economia

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

FN01

Ambientação em
Educação a Distância

20

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Graduação em qualquer licenciatura ou graduação em
Pedagogia

FN02

Direito e legislação
comercial

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso em nível superior
de Bacharelado em Direito

FN03

Ética profissional e
cidadania

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
de Bacharelado em Administração de Empresas, Bacharelado
em Ciências Sociais, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em
Sociologia ou Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

40

2 CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Economia
CURSO TÉCNICO EM FINANÇAS

1 + 5CR

2 CR

FN04

Introdução a informática

40

1 + 5CR

2 CR

Diploma ou certificado de conclusão de nível superior em
Bacharelado em Ciência da Computação; Bacharelado em
Sistemas de Informação; Bacharelado em Engenharia da
Computação; Bacharelado em Engenharia de Software;
1CR 1CR
Licenciatura em Informática; Graduação Tecnológica em Redes
de Computadores; Graduação Tecnológica em Sistemas para
Internet; Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas; Graduação Tecnológica em Banco de Dados.

FN05

Contabilidade geral

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
de Bacharelado em Economia ou de Bacharelado em
Administração

FN06

Estatística aplicada

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Matemática; Diploma ou certificado de
conclusão de curso de nível superior em Estatística

FN07

Fundamentos de
economia

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso em Economia

FN08

Português instrumental

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

LG01

Ambientação em
Educação a Distância

20

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Graduação em qualquer licenciatura ou graduação em
Pedagogia

LG02

Introdução à Logística

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Administração

LG03

Matemática Financeira

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Matemática

Diploma ou certificado de conclusão em Letras/Língua
Portuguesa
CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA

LG04

Fundamentos da
Administração

LG05

Gestão de Pessoas

LG06

Gestão de Cadeia de
Suprimentos

MS01

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão em Administração

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Administração
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
60
1 + 5CR 2 CR 1CR 1CR
em Administração
CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFORMÁTICA
60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Ambientação em
Educação a Distância

20

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Graduação em qualquer licenciatura ou graduação em
Pedagogia

MS02

Matemática Aplicada

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Matemática

MS03

Português Instrumental

50

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa

2 CR

Bacharelado em Ciência da Computação; Bacharelado em
Sistemas de Informação; Bacharelado em Engenharia da
Computação; Bacharelado em Engenharia de Software;
1CR 1CR Licenciatura em Informática; Graduação Tecnológica em Redes
de Computadores; Graduação Tecnológica em Sistemas para
Internet; Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas; Graduação Tecnológica em Banco de Dados.

MS04

Organização e
Arquitetura de
Computadores I

75

1 + 5CR

MS05

MS06

Introdução a Informática

Informática Básica

60

60

1 + 5CR

1 + 5CR

2 CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Bacharelado em Ciência da Computação; Bacharelado em
Sistemas de Informação; Bacharelado em Engenharia da
Computação; Bacharelado em Engenharia de Software;
1CR 1CR
Licenciatura em Informática; Graduação Tecnológica em Redes
de Computadores; Graduação Tecnológica em Sistemas para
Internet; Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas; Graduação Tecnológica em Banco de Dados

2 CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Bacharelado em Ciência da Computação; Bacharelado em
Sistemas de Informação; Bacharelado em Engenharia da
Computação; Bacharelado em Engenharia de Software;
1CR 1CR
Licenciatura em Informática; Graduação Tecnológica em Redes
de Computadores; Graduação Tecnológica em Sistemas para
Internet; Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas; Graduação Tecnológica em Banco de Dados

CURSO TÉCNICO EM QUALIDADE
QL01

Ambientação em
Educação a Distância

20

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Graduação em qualquer licenciatura ou graduação em
Pedagogia

QL02

Fundamentos da
Administração

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão em Administração

QL03

Estatística Básica

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Matemática; Diploma ou certificado de
conclusão de curso de nível superior em Estatística

QL04

Fundamentos de
Economia

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso em Economia

QL05

Informática Aplicada

40

1 + 5CR

2 CR

Diploma ou certificado de conclusão de nível superior em
Bacharelado em Ciência da Computação; Bacharelado em
Sistemas de Informação; Bacharelado em Engenharia da
Computação; Bacharelado em Engenharia de Software;
1CR 1CR
Licenciatura em Informática; Graduação Tecnológica em Redes
de Computadores; Graduação Tecnológica em Sistemas para
Internet; Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas; Graduação Tecnológica em Banco de Dados.

QL06

Gestão de Processos

60

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão em Administração

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA
QM01

Ambientação em
Educação a Distância

20

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Graduação em qualquer licenciatura ou graduação em
Pedagogia

QM02

Higiene e Segurança do
Trabalho

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Engenharia de Segurança do Trabalho; Graduação em
Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho;
Graduação em Arquitetura com Especialização em Segurança
do Trabalho;

QM03

Gestão da Qualidade

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Administração; Graduação em Tecnologia em Gestão

QM04

Estatística Aplicada

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Matemática; Diploma ou certificado de
conclusão de curso de nível superior em Estatística

QM05

Português Instrumental

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa

QM06

Metodologia do Trabalho
Científico

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

Diploma ou certificado de conclusão em curso de nível superior
em Ciências Sociais ou Licenciatura em Sociologia

QM07

Sociologia do Trabalho

40

1 + 5CR

2 CR

1CR 1CR

QM08

Química Geral

60

1 + 5CR

2 CR

QM09

Técnicas de Laboratório

40

1 + 5CR

2 CR

QM10

Química Inorgânica

60

1 + 5CR

2 CR

TOTAL DE VAGAS:
Legenda:
CR – Cadastro de Reserva
AC – Ampla Concorrência
CRA – Cotas Raciais
CD – Cotas para pessoas com deficiência
CI – Cota Indígena

Diploma ou certificado de conclusão em curso de nível superior
em Ciências Sociais ou Licenciatura em Sociologia
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Química; Bacharelado em engenharia
1CR 1CR
Química; Bacharelado em Química; Bacharelado em Química
Industrial
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Química; Bacharelado em engenharia
1CR 1CR
Química; Bacharelado em Química; Bacharelado em Química
Industrial
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior
em Licenciatura em Química; Bacharelado em engenharia
1CR 1CR
Química; Bacharelado em Química; Bacharelado em Química
Industrial
59 VAGAS + CADASTRO DE RESERVA

ANEXO IV
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DE TÍTULO
PROFESSOR AUTOR/FORMADOR
Titulação Acadêmica

Pontos por item

Máximo de Pontos

1.Graduação Completa (Não cumulativa com o
requisito mínimo para a vaga)

5

5

2.Especialização em qualquer área

3

3

3. Especialização na área da vaga que pleiteia ou em
Educação a Distância

6

12

4.Mestrado em qualquer área

8

8

5.Doutorado em qualquer área

10

10

Experiência

Pontos por item

Máximo de Pontos

6.Experiência docente

01 ponto por
semestre*

4

7.Experiência na Educação a Distância em:
coordenação, tutoria ou designer educacional.

03 pontos por
semestre*

12

8.Experiência como professor autor ou professor
formador em cursos da Educação a Distância

4 pontos por
disciplina*

16

9.Experiência docente na área do componente
curricular ao qual o candidato pleiteia vaga

6 pontos por
disciplina*

24

Formação Complementar

Pontuação

Máximo de Pontos

10.Curso de Aperfeiçoamento na área do componente
curricular ao qual o candidato pleiteia vaga (duração
mínima de 180h por curso a partir de 2010)

2 pontos/curso

6

TOTAL DE PONTOS

100

(*) É vedado ao candidato pontuar mais de uma vez pela mesma atividade,
todavia, é permitido a concomitância no período de desenvolvimento das
atividades utilizadas para pontuar.
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ANEXO V
AUTODECLARAÇÃO– EDITAL Nº 26/2017

Eu,_____________________________________________________________
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o nº
_____________________, DECLARO, nos termos dos art. 1º e 2º da Lei nº
12.990/2014, o reconhecimento de que sou beneficiário de reserva de vagas
destinadas a cotas raciais referente ao Edital – IFMA/Campus Bacabal n°
24/2017 de 13 de setembro de 2017.
DECLARO, ainda, que as informações aqui prestadas são exatas e verdadeiras
e de minha inteira responsabilidade, sob pena de caracterização do crime
tipificado no art. 299 do Código Penal.
Bacabal, ____ de ________________de _______.
_____________________________________
Assinatura do(a) declarante
Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014.
Art. 1º Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas
nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos
no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista
controladas pela União, na forma desta Lei.(...)
Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles
que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso
público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato
será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação
da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Código Penal / Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos e multa, se o documento é particular. Parágrafo
único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se
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ANEXO VI
AUTODECLARAÇÃO – EDITAL Nº 26/2017
Eu,_____________________________________________________________
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o nº
_____________________, DECLARO, o reconhecimento de que sou
beneficiário de reserva de vagas destinadas à cota indígena, referente ao Edital
– IFMA/Campus Bacabal n° 24/2017 de 13 de setembro de 2017.
DECLARO, ainda, que as informações aqui prestadas são exatas e verdadeiras
e de minha inteira responsabilidade, sob pena de caracterização do crime
tipificado no art. 299 do Código Penal.
Bacabal, ____ de ________________de _______.
_____________________________________
Assinatura do(a) declarante
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
[PARA SERVIDORES PÚBLICOS]
Pela
presente
DECLARAÇÃO
DE
DISPONIBILIDADE,
eu
_______________________ __________________________________, RG nº:
____________________________, CPF nº: __________________, servidor
público de matrícula nº: _________________, ocupante do cargo de
________________________________________ do Quadro de Pessoal do(a)
________________________________________________________,
em
exercício na(o) __________________________________________, declaro ter
disponibilidade de ___ horas, para participação nas atividades no âmbito da
Bolsa-Formação do PRONATEC.
DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as
informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e
penal e, estou ciente que, nos termos do § 1º do art. 9 da Lei 12.513 de
26/10/2011 e as horas trabalhadas, quando desempenhadas durante a minha
jornada de trabalho, deverão ser compensadas.
_______________, _____ de ______________de _______.
__________________________________________
Assinatura do servidor
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
[PARA NÃO SERVIDORES PÚBLICOS]
Pela
presente
DECLARAÇÃO
DE
DISPONIBILIDADE,
eu
_______________________ __________________________________, RG nº:
____________________________, CPF nº: __________________, declaro ter
disponibilidade de ___ horas, para participação nas atividades no âmbito da
Bolsa-Formação do PRONATEC.
DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as
informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa, e
imediata exclusão do programa.

_______________, _____ de ______________de _______.
__________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO X
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA EVENTUAIS
DESLOCAMENTOS
Pela
presente
DECLARAÇÃO
DE
DISPONIBILIDADE,
eu
_______________________ __________________________________, RG nº:
____________________________, CPF nº: __________________, declaro ter
disponibilidade para eventuais deslocamentos para realização de cumprimento
de atividades referentes à disciplina no Polo de Apoio Presencial, no âmbito da
Bolsa-Formação do PRONATEC.
DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as
informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa, e
imediata exclusão do programa.

_______________, _____ de ______________de _______.
__________________________________________
Assinatura do bolsista
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ANEXO XI
DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA
[PARA SERVIDORES PÚBLICOS]

Declaro
estar
ciente
de
que
o
(a)
servidor(a)
__________________________________________________________, RG
Nº __________________________ CPF nº ________________________
Matrícula
nº
_________________,
ocupante
do
cargo
____________________________________, cuja carga horária é de ______
horas semanais, distribuídas nos horários conforme anexo, que as atividades a
serem desempenhadas no âmbito do Bolsa Formação são compatíveis com sua
programação de trabalho.
_______________, _____ de ______________de ________.
_____________________________
Chefia Imediata Assinatura e Carimbo
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ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE BOLSA/AUXÍLIO
INCOMPATÍVEL COM A BOLSA-FORMAÇÃO
Pela
presente
DECLARAÇÃO,
eu
__________________________________________,
RG
nº:
________________________, CPF nº: _____________________ Matrícula nº:
______________,
ocupante
do
cargo
de
_____________________________________ do Quadro de Pessoal do
_________________________________________, declaro que não recebo
nenhuma outra bolsa/auxílio incompatível com a Bolsa-Formação do Pronatec.
DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as
informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e
penal e, imediata exclusão do programa.
_____________, _____ de ________________ de ________.
__________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO XIII
ENDEREÇO DOS POLOS DE ATUAÇÃO
CIDADE

POLO DO IFMA OFERTANTE DO CURSO

Bacabal Campus Bacabal
Av. João Alberto de Sousa, s/n, Bairro Areal. Bacabal - MA.
CEP: 65700-000.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus Bacabal

EDITAL N° 26-001 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
RETIFICAÇÃO
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM COMO PROFESSORES
FORMADORES NO ÂMBITO DA AÇÃO MEDIOTEC, DO PROGRAMA
NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC.
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, Campus Bacabal, no uso de suas atribuições, torna público a
seguinte retificação no Edital n° 26/2017
12. Na formação exigida para a disciplina de Contabilidade Geral, Código FN05,
Anexo III, ONDE SE LÊ: “Diploma ou certificado de conclusão de curso de
nível superior de Bacharelado em Economia ou de Bacharelado em
Administração”, LEIA-SE: “Diploma ou certificado de conclusão de curso de
nível superior em Contabilidade”.
13. Na formação exigida para a disciplina de Gestão de Pessoas, Código LG06,
Anexo III, ONDE SE LÊ: “Diploma ou certificado de conclusão de curso de
nível superior em Administração”, LEIA-SE: “Diploma ou certificado de
conclusão de curso de nível superior em Administração ou Diploma ou
certificado de conclusão de curso em nível superior em Psicologia”.
14. As demais disposições permanecem inalteradas.

Bacabal-MA, 19 de Setembro de 2017.

MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES

Diretor-Geral
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INSTRUÇÕES NORMATIVAS
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus Bacabal

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03 DE 21 DE AGOSTO DE 2017
Estabelece as regras para utilização do
campo de futebol do IFMA-Campus
Bacabal
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS BACABAL, nomeado através da Portaria N°
5.481 de 15 de setembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de setembro de
2016, no uso de suas atribuições legais e:
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as normas de utilização do campo de futebol,
bem como prezar pela sua conservação.
RESOLVE:
DO OBJETO
Art. 1° O Campo de Futebol, localizado no Campus Bacabal do Instituto Federal do Maranhão, é
um espaço destinado prioritariamente à realização de atividades promovidas pelo Instituto Federal
do Maranhão.
Art. 2° O Campo de Futebol tem por finalidade principal sediar atividades esportivas
institucionais, tais como: aulas da disciplina Educação Física e outras que porventura necessitem
deste espaço; toreneios esportivos envolvendo acadêmicos, servidores e terceirizados;
treinamentos esportivos de equipes compostas por alunos e/ou servidores.
Art. 3° Competirá a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Patrimonial (CPGP) administrar o
uso do Campo de Futebol e a agenda das suas atividades.

DO PROCEDIMENTO DE RESERVA
Art. 4° A solicitação de uso do Campo de Futebol deverá ser feita via Sistema Único de
Administração Pública (SUAP), que será avaliada pela CPGP.
Art. 5° Terão prioridade sobre qualquer reserva as aulas da disciplina de Educação Física, os
horários de manutenção do Campo de Futebol, horários destinados a servidores em geral, no
máximo três períodos semanais e o horário para treinamento dos alunos em modalidades coletivas
que possam ser realizadas no Campo de Futebol.

Instituto Federal do Maranhão – Campus Bacabal | BSI Nº 10/2017 91

§ 1° Semestralmente o Departamento de Ensino (DEN) deverá encaminhar à CPGP os horários
das aulas de Educação Física, que comporão a agenda do Campo de Futebol, junto com o
cronograma de manutenção semanal.
§ 2° A utilização do Campo de Futebol, por sua natureza (ser constituido de grama natural)
sempre estará sujeita a condições climáticas e condições próprias da grama natural. A CPGP
poderá interomper a utilização do mesmo em determinados períodos do ano, para
reestabelecimento das condições ideais de utilização.

DA OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE
Art. 6° O requerente assume integralmente o ônus de quaisquer danos causados no espaço, ou em
qualquer mobiliário e equipamento que por ventura sejam utilizados durante eventos.
Art. 7° A reserva de horários para estudantes deve ser realizada pela Coordenação do Curso do
estudante requerente, que deverá registrar o nome do mesmo no ato da reserva no SUAP.
Art. 8° A avaliação dos prejuízos eventualmente causados, para efeito de ressarcimento por
parte do requerente, será efetuada por meio de coleta de preço junto a fornecedores, visando
à execussão dos serviços de reparo ou reposição dos materiais ou das instalações danificadas.

DO USO
Art. 9° O Campo de Futebol não será cedido para as atividades julgadas inadequadas às estruturas
disponíveis, ou seja, aquelas que possam colocar em risco a conservação das instalações ou que
violem principios do IFMA.
Art. 10° A cessão do Campo de Futebol para as atividades promovidas pelo IFMA/Campus
Bacabal será gratuíta e estará condicionada a disponibilidade da agenda, não podendo, porém, tal
cessão ser transferida para terceiros.
Art. 11 O horário de utilização do Campo de Futebol será das 8:00 horas às 18:00 horas, de
segunda a sexta, salvo casos especiais, autorizados previamente pela Diretoria de Administração
e Planejamento, de atividades realizadas no fim de semana.
Art. 12 A utilização de calçado com travas altas não será permitida. Deverá ser utilizado calçados
de travas baixas (próprias para futebol society).
Parágrafo único: Fica vedado ainda a utilização de qualquer acessório a prática esportiva que
possa danificar o campo, bem como a sua utilização descalço.
Art. 13 Os usuários deverão utilizar coletes ou camisa, sendo vetado a utilização do espaço sem
camisa ou colete.

DOS PROCEDIMENTO PARA USO EXTERNO
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Art. 14 Entende-se como Uso Externo as atividades ou eventos que são de natureza compatível
com os fins de utilização do Campo de Futebol, mas que não envolvam a comunidade deste
Instituto.
Art. 15 A utilização do Campo de Futebol para fins do artigo anterior, somente poderá ser
realizada mediante os seguintes requisitos:
I-

Solicitação prévia por escrito do ente de direito público ou privado interessado;

II-

A comprovação de interesse institucional do IFMA/Campus Bacabal de ser realizado
o evento/atividade;

III-

Pagamento de taxa de locação de acordo com as normas vigentes, quando for o caso;

IV-

Observância das normas e diretrizes desta Instrução Normativa.

DA UTILIZAÇÃO POR CONVIDADOS EXTERNOS
Art. 16 O Campo de Futebol poderá ser utilizado por convidados desde que acompanhados por
servidor devendo este permanecer no Campo enquanto o convidado ali estiver e fora do horário
de aula.
Art. 17 A utilização do Campo de Futebol por convidados está limitada ao número de 1 (um)
convidado por servidor.
Art. 18 O servidor será responsável pelo seu convidado, devendo este se sujeitar ao Estatuto,
Regimento Interno e demais disposições administrativas e legais da Instituição.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19 Fica proibido:
I-

Fumar no interior do Campo de Futebol (Lei nº 9294/96);

II-

Afixar cartazes e avisos em paredes e demais áreas que possam sofrer danificação.

Art. 20 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Administração e Planejamento e
Diretoria Geral.
Art. 21 A presente Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim de Serviços Interno.

Bacabal (MA), 21 de agosto de 2017.

MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
Diretor-Geral
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NOTA ORIENTATIVA
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NOTA ORIENTATIVA N° 02/2017
PARA: Servidores do Campus Bacabal
ASSUNTO: Orientações sobre justificativa de falta e outras ausências
I. JUSTIFICATIVA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Câmpus
Bacabal, considerando que a assiduidade e a pontualidade são fatores exigidos por Lei
para avaliação do estágio probatório, considerando as recomendações dos órgãos de
controle, interno e externo, resolve apresentar esta Nota Orientativa, objetivando
esclarecer e orientar os(as) servidores(as) docentes e técnico-administrativos(as)
lotados(as) nas Diretorias, Departamentos e Coordenadorias, do Campus Bacabal,
quanto aos procedimentos relativos à justificativa de faltas e outras ausências.
Estas orientações não substituem o conhecimento e a leitura atenta da legislação
pertinente pelos(as) servidores(as).
II. CONCEITOS
a) Falta
Compreende-se por “falta” a ausência do servidor à instituição, com ou sem
justificativa, de acordo com a Lei 8.112/1990:

Art. 44. O servidor perderá:
I – A remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo
justificado;
II – A parcela de remuneração diária, proporcional aos
atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de
que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de
compensação de horário, até o mês subsequente ao da
ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata.
Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso
fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério
da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo
exercício.
As concessões de que tratam o artigo 97 da Lei 8.112/1990 são as seguintes:

Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se
do serviço: (Redação dada pela Medida provisória nº 632, de
2013)
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I - por 1 (um) dia, para doação de sangue;
II - pelo período comprovadamente necessário para
alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em
qualquer caso, a 2 (dois) dias;
III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de :
a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou
padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e
irmãos.
b) Outras ausências
Compreende-se por “outras ausências”:


Atividades institucionais:
o

São atividades convocadas ou a convite de outras instâncias do IFMA, do
Campus Bacabal, de outros campi ou reitoria;

o

São exemplos de atividades institucionais: aulas, reuniões, comissões,
conselhos,

seminários,

encontros,

fóruns

de

discussão,

visitas

institucionais, participação em bancas de concursos para contratação de
servidores efetivos e substitutos e em bancas de defesa de trabalhos de
conclusão de cursos de graduação e pós-graduação, cujo horário e/ou
local são incompatíveis com atividade convocada pelas Diretorias,
Departamentos ou Coordenadorias;


Afastamento para capacitação: ausência do(a) servidor(a) do seu local de
trabalho, com a finalidade de participar em eventos de capacitação, como
definido pelo Decreto 5.707/2006.
o

Capacitação, de acordo com o art. 2º, inciso I, do Decreto nº 5.707/2006,
é o “processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o
propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências
institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais”.

o

Eventos de capacitação: “cursos presenciais e à distância, aprendizagem
em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios,
seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do
servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional”.

Instituto Federal do Maranhão – Campus Bacabal | BSI Nº 10/2017 96

o

São exemplos de eventos de capacitação usualmente praticados pelos
servidores: participação, com ou sem apresentação de trabalho/palestra,
em curso, seminário, congresso, colóquio ou outro evento de caráter
acadêmico-técnico-científico, que tenha relação com a área de
formação/atuação do(a) servidor(a) interessado(a); participação em
bancas de concursos para contratação de servidores efetivos e
substitutos; participação em bancas de defesa de trabalhos de conclusão
de cursos de graduação e pós-graduação.

o

O Decreto 5.707/2006 considera que toda ação de capacitação
contemplada no art. 2º, inciso III, é um “treinamento regularmente
instituído” e nesse sentido, postula, em seu artigo 9º, que “somente serão
autorizados os afastamentos para treinamento regularmente instituído
quando o horário do evento de capacitação inviabilizar o cumprimento da
jornada semanal de trabalho do servidor [...]”.

o

As ausências ao trabalho por motivo de saúde, do(a) servidor(a) ou
familiar que precisa ser acompanhado(a), deverão ser comunicadas à
Chefia Imediata e o atestado médico, com CID da doença, deverá ser
entregue ao Ambulatório do Campus Bacabal, de acordo com orientação
do próprio setor;

o

Caso o(a) servidor(a), ou familiar que precisa ser acompanhado(a), não
faça jus a atestado médico com CID da doença, o mesmo poderá justificar
a falta como caso fortuito ou de força maior; contudo, não deverá nunca
anexar atestados e relatórios médicos, pois a Chefia Imediata não está
apta a receber esse tipo de documentação.

o

As situações que não se enquadram nas atividades listadas, ressalvadas
as concessões do artigo 97 da Lei 8.112/1990, bem como aquelas
previstas em legislações pertinentes e não citadas, tais como licenças,
afastamentos e outras, serão consideradas faltas ao trabalho e deverão
ser justificadas, de acordo com as orientações desta Nota.

III. COMUNICAÇÃO DE AUSÊNCIAS
Toda e qualquer falta ou ausência do Campus deverá ser comunicada pelo(a)
servidor(a) à Chefia Imediata (por email).
a) Das ausências para participação em atividades institucionais

Instituto Federal do Maranhão – Campus Bacabal | BSI Nº 10/2017 97



O(a) servidor(a) deverá comunicar à Chefia Imediata, por e-mail, de sua ausência
e o motivo da mesma com antecedência de pelo menos 2 (dois) dias;



Caso a atividade possua memorando ou outro documento de convocação, este
deverá ser anexado ao email que comunica a ausência e o seu motivo;



Não é necessário instruir processo no protocolo, para ausências devido a
participação em atividades institucionais.

b) Da ausência por Afastamento para Capacitação/Participação em Eventos
Esta é uma ausência programada e, como tal, precisa ser planejada e
comunicada previamente à Chefia Imediata;
É necessário que se instrua processo no protocolo do Campus Bacabal, de
acordo com as seguintes orientações:


Assunto: Afastamento para capacitação;



Documentos:
o

folders/similares, com data, cronograma e local do evento de
capacitação;

o

Comprovante de inscrição no evento/similar;

o

Declaração do(a) servidor(a) interessado(a), indicando qual a relação do
evento com sua área de formação/atuação e, no caso dos docentes, o
preenchimento de formulário próprio (online), disponibilizado pelo DEN,
com indicativo de cada dia/horário de reposição ou anteposição das aulas
coincidentes com o evento de capacitação;

o

Solicita-se abrir o processo com antecedência mínima de 20 dias.

Após o retorno, entregar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, sem abrir novo
processo, uma declaração ou certificado de participação no evento de capacitação.

IV. JUSTIFICATIVAS DE FALTAS
As faltas deverão ser justificadas, por meio de instrução de processo no
protocolo do Campus Bacabal.
Os processos deverão ser instruídos da seguinte forma:


Assunto: Justificativa de falta



Declaração do(a) servidor(a), indicando:
o

O(s) dia(s) ou horário(s) da falta;
Instituto Federal do Maranhão – Campus Bacabal | BSI Nº 10/2017 98

o

O motivo da falta, que possibilite seu entendimento como “caso fortuito”
ou “de força maior”;

o


A forma e data de reposição dos dias/horários faltosos

Documentos comprobatórios, se for o caso;
Encontra-se no Anexo I desta Nota Orientativa um modelo de formulário de

justificativa de falta.
Solicita-se abrir o processo até 3 (três) dias após a falta. Em caso de aceite, a
Chefia Imediata deverá registrar o código 0063 na folha de ponto (falta justificada por
decisão administrativa) e encaminhar processo ao CGP para inclusão no dossiê do
servidor. As horas referentes à compensação deverão ser igualmente registrados na
folha de ponto.
Em caso de não aceite da justificativa do servidor, a Chefia Imediata deverá
registrar o código 0066 (falta), justificar o não aceite, finalizar e arquivar o processo.
V. OUTRAS ORIENTAÇÕES PARA AUSÊNCIA DE DOCENTES
O docente não poderá assinar sua frequência nos dias correspondente as suas
ausências, seja ela programadas ou não.
a) Ausências programadas
Nas ausências programadas em horário de aula, em que não seja para
afastamento para capacitação solicita-se que:


Comunique ao Departamento de Ensino (DEN), através do formulário próprio
(online), a justificativa da ausência programada, propondo a permuta de aula
com outros docentes, com no mínimo 7 (sete) dias de antecedência de sua
ausência.
o

Os docentes indicados na permuta (substitutos), ficarão responsáveis
pelos horários de aulas indicados no formulário;

o

O docente poderá, a sua escolha e em última opção, realizar a
antecipação da aula em horário oposto, em que deverá recolher por meio
de formulário impresso, as assinaturas dos alunos concordando com a
data e horário proposto, devendo o mesmo ser entregue na coordenação
do respectivo curso que fará o acompanhamento.

o

Na impossibilidade de permuta, informar as Coordenações dos Cursos
para os quais ministraria aulas, de sua ausência, para que seja
providenciado uma outra atividade de modo que as turmas não fiquem
com horário vago.

b) Ausências não programadas
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As Ausências não programadas seguirão à LEI 8.112/90, conforme disposto
nesta Nota Orientativa.
c) Reposições de Aulas
A reposição de que trata este documento, refere-se à reposição de aulas e
atividades pelos docentes para os discentes, independente de sua ausência ter sido
programada ou não, de modo que seja respeitada a legislação educacional e a carga
horária da disciplina conforme Plano de Curso aprovado.
Até o 5º dia útil de cada mês, o DEN divulgará o relatório de aulas ministradas
em que constará a carga horaria cumprida por cada docente no mês ou período indicado.
O docente que estiver com pendencia em relação ao cumprimento de sua carga
horária, deverá realizar o plano de reposição junto ao DEN no prazo de 7 (sete) dias,
após a notificação.
O plano de reposição será encaminhado a coordenação do respectivo curso que
fará o acompanhamento.


Após a cumprimento do plano de reposição, será registrado o código 0063 na
folha de ponto (falta justificada por decisão administrativa);



Caso não ocorra a reposição no prazo informado, o docente terá registrado o
código 0066 (falta) em sua folha de ponto.
A computação de falta informada acima, não se enquadra nas ausências ou

licenças asseguradas pelas LEI 8.112/90, com sua devida comprovação.
Bacabal, 28 de agosto de 2017
MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
Diretor-Geral
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ANEXO I
JUSTIFICATIVA DE FALTA MEDIANTE COMPENSAÇÃO
À
______________________________________________________________________
__
(Chefia Imediata do Servidor)
Servidor(a):
Matrícula SIAPE:
FALTA(S)
DATA

HORÁRIOS

JUSTIFICATIVA

DATA

CRONOGRAMA DE COMPENSAÇÃO
HORÁRIO

Data: ___/____/_________

N° DE HORAS

Assinatura do Servidor(a)

USO DA CHEFIA IMEDIATA

( ) Autorizo ( ) Não autorizado
Justificativa para decisão:

Data: ___/____/_________

Assinatura e Carimbo da Chefia
Imediata
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ORDEM DE SERVIÇO
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
GABINETE DA DIREÇÃO GERAL
ORDEM DE SERVIÇO N° 025 DE 04 DE AGOSTO DE 2017

Estabelece o dia 11 de agosto como dia
letivo.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS BACABAL, no uso de suas atribuições
legais, nomeado através da Portaria N° 5.481 de 15 de setembro de 2016, publicada no
Diário Oficial da União no dia 16 de setembro de 2016, considerando:
- que o dia 11 de agosta conta como dia não letivo no calendário acadêmico do
IFMA/Campus Bacabal;
- que o dia 11 de agosto não conta como feriado ou ponto facultativo nacional
conforme Portaria N° 369, de 29 de novembro de 2016 do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, publicada no D.O.U no dia 30 de
novembro de 2016;
- que o dia 11 de agosto não consta como feriado ou ponto facultativo estadual
conforme Decreto Estadual N° 32.554, de 19 de dezembro de 2016, D.O.E de 20
de dezembro de 2016;
- solicitação da Diretoria de Desenvolvimento Educacional.
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer o dia 11 de agosto de 2017 como dia letivo no calendário acadêmico
do Campus Bacabal.
Art. 2° Informar que no dia 11 de agosto de 2017 o Campus funcionará em expediente
normal.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim de Serviços Interno.

MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
GABINETE DA DIREÇÃO GERAL
ORDEM DE SERVIÇO N° 26 DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

Determina suspensão do expediente no dia
08 de setembro de 2017.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS BACABAL, nomeado através da Portaria
N° 5.481 de 15 de setembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de
setembro de 2016, no uso de suas atribuições legais, e considerando:
-

a dificuldade de transporte para alunos e servidores no dia 08 de setembro de
2017 em virtude do feriado da Independência do dia 7 de setembro.

-

que não haverá prejuizo no cumprimento integral do Calendário Acadêmico.

-

que o dia 11 de agosto não foi considerando facultativo conforme estabelecia o
calendário escolar e que as atividades deste dia foram contabilizadas como
atividades extras pelos docente.

RESOLVE:
Art. 1° Determinar suspensão das atividades pedagógicas e administrativas no âmbito
do Campus Bacabal no dia 08 de setembro de 2017.
Art. 2° Determinar à Diretoria de Desenvolvimento Educacional e a Diretoria de
Administração e Planejamento que adote providências com vistas na compensação do
referido dia na forma do inciso II do art. 44 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
Parágrafo único: a compensação deverá ocorrer nos dias úteis do período de 11 a 20 de
setembro com o acréscimo de 1 (uma) hora diária de trabalho.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim de Serviços Interno.
MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
GABINETE DA DIREÇÃO GERAL
ORDEM DE SERVIÇO N° 027 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Remaneja orçamento reservado
despesa de diárias a servidores.

para

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS BACABAL, no uso de suas atribuições
legais, nomeado através da Portaria N° 5.481 de 15 de setembro de 2016, publicada no
Diário Oficial da União no dia 16 de setembro de 2016, considerando
- A necessidade de atendimento de demandas prioritárias da Diretoria de
Desenvolvimento Educacional;
- A necessidade de dar transparência aos atos da Gestão;
- A necessidade de otimizar os gastos com diárias e passagens de modo a atender
as demandas da comunidade acadêmica;
RESOLVE:
Art. 1º Remanejar orçamento reservado para atendimento de despesas com diárias a
servidores (natureza 339014) estabelecido na Ordem de Serviço N° 023 de 19 de julho
de 2017, conforme quadro abaixo.
ORIGEM

DESTINO

DESCRIÇÃO DA DESPESA

VALOR

Diárias-Congresso

R$ 2.000,00

Diárias-Visitas Técnicas

R$ 2.000,00

Diárias - Desenvolvimento
Educacional

-

DECRIÇÃO DA DESPESA
Diárias - Desenvolvimento
Educacional
Diárias - Desenvolvimento
Educacional
-

SALDO FINAL DA
DESPESA

R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 15.550,00

Art. 2° Determinar a Diretoria de Administração e Planejamento que adote as
providências necessárias.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim de Serviços Interno.

MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
GABINETE DA DIREÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO N° 28 DE 27 DE SETEMBRO de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS BACABAL, nomeado através da
Portaria N° 5.481 de 15 de setembro de 2016, publicada no Diário Oficial da
União no dia 16 de setembro de 2016, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
Autorizar o servidor Raphael Parga Di Magalhães – SIAPE 1838384,
CNH nº 04863260663 a conduzir o veiculo institucional NISAN FRONTIER,
Placa NNA 7397, no município de Bacabal-MA., no período de 27/09 a
10/10/2017.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim de Serviços Interno.

MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES

Instituto Federal do Maranhão – Campus Bacabal | BSI Nº 10/2017 106

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
GABINETE DA DIREÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO N° 29 DE 27 DE SETEMBRO de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS BACABAL, nomeado através da
Portaria N° 5.481 de 15 de setembro de 2016, publicada no Diário Oficial da
União no dia 16 de setembro de 2016, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
Autorizar o servidor Carlos Alberto Lira Junior – SIAPE 1828536, CNH
nº 04011328003, a conduzir o veiculo institucional NISAN FRONTIER, Placa
NNA 7397, no município de Bacabal-MA., no período de 27/09 a 10/10/2017.
Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim de Serviços Interno.

MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
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PORTARIAS
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0250 de 13 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.042098.2017-11,

R E S O L V E:

I.

Constituir, a partir de 06 de setembro de 2017, a Comissão para execução da
seleção para os alunos de pós-graduação em Controle de Qualidade em
alimentos, conforme relação dos membros constantes no quadro em anexo;

II.

Estabelecer o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral

ATO AUTORIZATIVO:
PORTARIA NORMATIVA Nº10, DE 04 DE
MAIO DE 2012/REITORIA/INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0241 de 04 de setembro de 2017

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016, no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.042074.2017-62,

R E S O L V E:

Designar o servidor Fabio Sousa Batalha, Técnico em Laboratório, SIAPE 2393836,
para responder pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Código FG02), durante o impedimento legal do titular, no período de 04/09 a 13/09/2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral

ATO AUTORIZATIVO:
PORTARIA NORMATIVA Nº10, DE 04 DE
MAIO DE 2012/REITORIA/INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0242 de 06 de setembro de 2017

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016, no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.042088.2017-86,

R E S O L V E:

Interromper, por interesse da Administração as férias do servidor Marcio Geldo
Silva Neves - SIAPE 1808173, no período de 12.09.2017, com reprogramação a partir do dia 18
a 22.09.2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0243 de 05 de setembro de 2017

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016, no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.041692.2017-95,

R E S O L V E:

Transferir a localização da servidora Aparecida Hidenária Medeiros do Carmo,
Auxiliar de Biblioteca, SIAPE 2222773, da Diretoria de Desenvolvimento Educacional
para a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a partir de 29.08.2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0244 de 06 de setembro de 2017

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016, no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.042087.2017-31,

R E S O L V E:

Interromper, por interesse da Administração as férias do servidor Francisco Alan
de Oliveira Santos - SIAPE 2331838, no período de 06.09.2017, com reprogramação a partir do
dia 02 a 26.10.2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0245 de 11 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.042073.2017-18,

R E S O L V E:

Reconhecer a Participação da Banca Examinadora para Avaliação de
Projetos de TCC, constituída para avaliar o trabalho apresentado pela aluna Ellen Bruna
da Conceição Oliveira, do curso Técnico em Administração Subsequente defendido
em 2017, com o Tema “Uma análise teórica sobre a importância do atendimento na
conquista e fidelização da clientela”, conforme quadro de servidores em anexo.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS BACABAL

ANEXO da Portaria Nº 0245 de 11 de setembro de 2017

Nome
Fernando Silva Lima
Ailson da Silva Lopes
Claudio Magno Pereira Farias

Função
Orientador
Avaliador
Avaliador
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0246 de 12 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.041739.2017-11,

R E S O L V E:

Autorizar progressão funcional por capacitação ao servidor Kadson Sousa
Aquino, Administrador, Matrícula SIAPE nº 2164915, passando do nível de capacitação
II para o nível de capacitação III, com efeitos financeiros a partir de 17.09.2017, referente
ao curso Finanças Públicas (280 horas), podendo o excedente de 130 horas ser utilizado
em progressão futura.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0247 de 12 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.041738.2017-76,

R E S O L V E:

Autorizar progressão funcional por mérito ao servidor Kadson Sousa Aquino,
Administrador, Matrícula SIAPE nº 2164915, passando do Padrão de Vencimento 02 para o
Padrão de Vencimento 03, com efeitos financeiros a partir de 17.09.2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral

ATO AUTORIZATIVO:
PORTARIA NORMATIVA Nº10, DE 04 DE
MAIO DE 2012/REITORIA/INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0248 de 12 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.040393.2017-33,

R E S O L V E:

Autorizar progressão funcional por mérito ao servidor Joabe dos Santos Melo,
Assistente em Administração, Matrícula SIAPE nº 2164976, passando do Padrão de Vencimento
02 para o Padrão de Vencimento 03, com efeitos financeiros a partir de 18.09.2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral

ATO AUTORIZATIVO:
PORTARIA NORMATIVA Nº10, DE 04 DE
MAIO DE 2012/REITORIA/INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0249 de 13 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.042099.2017-66,

R E S O L V E:

Designar a partir do dia 06.09.2017, a servidora Simone Kelly Rodrigues Lima ─
mat. 1937628, como Coordenador do curso de pós-graduação em Controle de Qualidade em
Alimento no IFMA/Campus Bacabal.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0250 de 13 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.042098.2017-11,

R E S O L V E:

III.

Constituir, a partir de 06 de setembro de 2017, a Comissão para execução da
seleção para os alunos de pós-graduação em Controle de Qualidade em
alimentos, conforme relação dos membros constantes no quadro em anexo;

IV.

Estabelecer o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral

ATO AUTORIZATIVO:
PORTARIA NORMATIVA Nº10, DE 04 DE
MAIO DE 2012/REITORIA/INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO.

Instituto Federal do Maranhão – Campus Bacabal | BSI Nº 10/2017 120

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

ANEXO da Portaria Nº 0250 de 13 de setembro de 2017
Função

Nome
Simone Kelly Rodrigues Lima
Leonildes de Jesus Aguiar Vieira
Lívia Xerez Pinho

Presidente
Membro
Membro
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0251 de 13 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.042085.2017-42,

R E S O L V E:

Reconhecer a participação do servidor, Odeir de Jesus Lima mat. 1937392, como
membro da comissão de reformulação curricular do Curso Técnico de Informática – Modalidade
Subsequente, com a duração fixada no 2° semestre de 2016, com carga horária semanal de 2
horas, conforme a Portaria N° 0152 de 23 de agosto de 2016.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0252 de 13 de setembro de 2017

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016, no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.042093.2017-99,

R E S O L V E:
Designar o servidor Tassio Teixeira Moraes, SIAPE 1956631, para responder pela Diretoria
Geral do Campus Bacabal (Código – CD 02), durante o impedimento legal do titular, no período
de 14 a 16.09.2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0254 de 18 de setembro de 2017

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016, no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.044087.2017-76,

R E S O L V E:

a) Lotar o servidor Lucas Ribeiro da Silva, Professor EBTT da área/disciplina
Geografia, no Campus Bacabal, a partir de 05/09/2017; e,
b) Localizar o referido servidor no Departamento de Ensino.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0255 de 18 de setembro de 2017

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016, no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.044081.2017-15,

R E S O L V E:

Designar o servidor Kadson Sousa Aquino, Administrador, SIAPE 2164915, para
responder pela Chefia da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Patrimonial (Código – FG02),
durante o impedimento legal do titular, no período de 19 a 26.09.2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0256 de 21 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.044144.2017-17,

R E S O L V E:

Constituir a partir de 21 de setembro de 2017, a comissão de seleção
interna de profissionais para atuarem no Processo Seletivo para o Programa
MEDIOTEC/PRONATEC do IFMA/CAMPUS BACABAL, de acordo com os Editais n°
24, 25 e 26 de 13 de setembro de 2017 e conforme os membros constante no quadro em
anexo.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral

ATO AUTORIZATIVO:
PORTARIA NORMATIVA Nº10, DE 04 DE
MAIO DE 2012/REITORIA/INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

ANEXO da Portaria Nº 0256 de 21 de setembro de 2017
Função

Nome
Emerson George Melo Mendes
Marcelo Eugênio de Castro Gonçalves
Cláudio Magno Pereira Farias
Janilson Lima Souza
Salvino Coimbra Filho

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0256 de 21 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.044143.2017-17,

R E S O L V E:

Constituir a partir de 21 de setembro de 2017, a comissão de seleção interna de
profissionais

para

atuarem

no

Processo

Seletivo

para

o

Programa

MEDIOTEC/PRONATEC do IFMA/campus bacabal, de acordo com os Editais n° 24, 25
e 26 de 13 de setembro de 2017, conforme os membros constante no quadro em anexo.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral

ATO AUTORIZATIVO:
PORTARIA NORMATIVA Nº10, DE 04 DE
MAIO DE 2012/REITORIA/INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

ANEXO da Portaria Nº 0256 de 21 de setembro de 2017
Função

Nome
Emerson George Melo Mendes
Marcelo Eugênio de Castro Gonçalves
Cláudio Magno Pereira Farias
Janilson Lima Sousa
Salvino Coimbra Filho

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0257 de 21 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.044143.2017-72,

R E S O L V E:

Constituir a partir de 21 de setembro de 2017, a comissão de aferição
da veracidade da auto declaração de candidatos negros inscritos na seleção de
profissionais

para

atuarem

no

Processo

Seletivo

para

o

Programa

MEDIOTEC/PRONATEC do IFMA/CAMPUS BACABAL, de acordo com os Editais n°
24, 25 e 26 de 13 de setembro de 2017 e conforme os membros constante no quadro em
anexo.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

ANEXO da Portaria Nº 0257 de 21 de setembro de 2017
Função

Nome
Emerson George Melo Mendes
Marcelo Eugênio de Castro Gonçalves
Cláudio Magno Pereira Farias
Janilson Lima Souza
Salvino Coimbra Filho

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0257 de 21 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.044143.2017-72,

R E S O L V E:

Constituir a partir de 21 de setembro de 2017, a comissão de aferição da
veracidade da auto declaração de candidatos negros inscritos na seleção de profissionais
para atuarem no Processo Seletivo para o Programa MEDIOTEC/PRONATEC do
IFMA/campus bacabal, de acordo com os Editais n° 24, 25 e 26 de 13 de setembro de
2017, conforme os membros constante no quadro em anexo.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

ANEXO da Portaria Nº 0257 de 21 de setembro de 2017
Função

Nome
Emerson George Melo Mendes
Marcelo Eugênio de Castro Gonçalves
Cláudio Magno Pereira Farias
Janilson Lima Sousa
Salvino Coimbra Filho

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0258 de 28 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.045936.2017-17,

R E S O L V E:

Designar o servidor Tassio Teixeira Moraes, SIAPE 1956631, para responder pela Diretoria Geral
do Campus Bacabal (Código – CD 02), durante o impedimento legal do titular, no período de 02
a 16.10.2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0259 de 28 de setembro de 2017

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016, no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.045939.2017-42,

R E S O L V E:

c) Lotar o servidor Francisco de Assis Parentes da Silva do Amaral Ferreira, Professor EBTT
da área/disciplina Matemática, no Campus Bacabal, a partir de 26/09/2017; e,
d) Localizar o referido servidor no Departamento de Ensino.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0260 de 28 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.045958.2017-79,

R E S O L V E:

Designar o servidor Emerson George Melo Mendes, SIAPE 2960268, Técnico em Assuntos
Educacionais, para a função de Coordenador Adjunto Local do MEDIOTEC, a partir de 01 de
setembro de 2017, com carga horária semanal de 10h semanais, nos termos da Resolução n°
148/2017 do CONSUP.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0261 de 28 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.045959.2017-13,

R E S O L V E:

Designar o servidor André Felipe dos Santos Moraes, SIAPE 2310767, Assistente em
Administração, para a função de Apoio Administrativo Financeiro para Registro Acadêmico do
MEDIOTEC, a partir de 01 de setembro de 2017, com carga horária semanal de 10h semanais,
nos termos da Resolução n° 148/2017 do CONSUP.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0262 de 28 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.045935.2017-64,

R E S O L V E:

Autorizar progressão funcional por mérito ao servidor Gabriel Freitas Brenha, Assistente em
Administração, Matrícula SIAPE nº 1033438, passando do Padrão de Vencimento 02 para o
Padrão de Vencimento 03, com efeitos financeiros a partir de 15.10.2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0263 de 29 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.045981.2017-63,

R E S O L V E:

I.

Retificar a Portaria n° 0172 de 29.09.2016 que trata de Constituir, a partir de 14 de
setembro de 2016, a Comissão de elaboração do Plano de Ensino do Curso Gestão de
Pessoa modalidade FIC, onde se lê: Comissão de elaboração do Plano de Ensino, leia-se:
Comissão de elaboração do projeto pedagógico.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0264 de 29 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.044177.2017-44,

R E S O L V E:

Autorizar progressão funcional por capacitação ao servidor Leandro Gomes
Oliveira, Assistente de Alunos, Matrícula SIAPE nº 2296158, passando do nível de
capacitação I para o nível de capacitação II, com efeitos financeiros a partir de
19.09.2017, referente ao curso EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (120 horas), podendo o
excedente de 60 horas ser utilizado em progressão futura.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0265 de 29 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.044132.2017-92,

R E S O L V E:

Inclusão dos servidores Sonadson Diego de Paula Nery e Lucas
Ribeiro da Silva na Comissão Organizadora da Semana da Consciência Negra a partir do
2° semestre de 2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS BACABAL

ANEXO da Portaria Nº 0265 de 29 de setembro de 2017

Nome
Carla Georgea Silva Ferreira
Isa Prazeres Pestana
Leandro Lago Santos
Jeymeson de Paula Veloso
Ywry Crystiano da Silva Magalhães
Ana Caroline Pires Miranda
Janilson Lima Souza
Neuma Cristina da Silva Andrade Cunha
Joanne Lwouyse Silva Rodrigues
Cláudio Magno Pereira Farias
Ana Carolina Gomes da Silva
Danielle de Oliveira Santos
Cláudia Simone Carneiro Lopes
Sonadson Diego de Paula Nery
Lucas Ribeiro da Silva

Função
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0266 de 29 de setembro de 2017

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016 no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.044144.2017-17

R E S O L V E:

Excluir-se a partir de 21 de setembro de 2017 o servidor, Emerson George Melo
Mendes, Mat. 2960268, como membro da comissão de seleção interna de profissionais para
atuarem no Processo Seletivo para o Programa MEDIOTEC/PRONATEC do IFMA /Campus
Bacabal, e ficando como Presidente da referida comissão o servidor Salvino Coimbra Filho Mat.
1959805, conforme a Portaria N° 0256 de 21 de setembro de 2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL

Portaria Nº 0267 de 29 de setembro de 2017

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 5.481, de 15 de
Setembro de 2016, publicado no DOU de 16 de Setembro de 2016, no uso de suas atribuições
legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.044103.2017-21,

R E S O L V E:

Designar a servidora Ellayne Lima Vieira, SIAPE 2175434, para responder pela Coordenadoria
de Assuntos Estudantis (Código – FG 02), durante o impedimento legal do titular, no período de
24 a 27.09.2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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ORÇAMENTO
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA << atualizado até 27.09.2017 >>
QTD LICITAÇÃO

RUBRICA

NE

EMPENHADO

LIQUIDADO

SALDO A
PAGAR

DESCRIMINAÇÃO

1

NSA

DIÁRIA
PLANEJAMENTO

1

21.499,79

17.682,03

3.817,76

DIÁRIA PLANEJAMENTO

2

NSA

DIÁRIAS CAPACITAÇÃO

2

10.000,00

3.020,11

6.979,89

DIÁRIAS CAPACITAÇÃO

3

NSA

DIÁRIA DESENV EDUCA

3

11.500,00

8.309,31

3.190,69

DIÁRIA DESENV EDUCA

4

NSA

DIÁRIAS EVENTOS

4

3.934,34

1.531,81

2.402,53

DIÁRIAS EVENTOS

5

NSA

DIÁRIAS VISITAS TÉC

5

4.799,95

-

4.799,95

DIÁRIAS VISITAS TÉC

6

NSA

DIÁRIAS CONGRESSO

6

4.799,95

1.596,08

3.203,87

DIÁRIAS CONGRESSO

7

NSA

DIARIAS C EVENTUAL

7

6.999,98

891,50

6.108,48

DIARIAS C EVENTUAL

8

NSA

RESSARCIMENTO

8

1.799,98

1.230,67

569,31

9

NSA

SEGURADORA LIDER

9

384,45

384,45

-

10

NSA

ESTADO DO
MARANHAO

10

255,39

170,26

85,13

11

NSA

INSS/CGFOC/DF

12

5.522,23

2.302,00

3.220,23

12

NSA

TELEMAR

13

84.314,27

84.293,22

21,05

13

NSA

TELEMAR

14

4.519,99

1.951,47

2.568,52

TELEFONIA FIXA 2017

14

NSA

BOLSAS-ALUNO

31

34.360,00

21.840,00

12.520,00

BOLSAS DO PROGRAMA PIBIC
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RESSARCIMENTO DE PASSAGENS
SEGURO ALUNOS
MULTAS OJM-8463
INSS PATRONAL 2017
INTERNET BANDA LARGA 8MB

15

NSA

BOLSAS-ALUNO

32

15.600,00

5.600,00

10.000,00

BOLSAS PROGRAMA PIBIC SUPERIOR

16

NSA

BOLSAS-ALUNO

33

6.800,00

2.800,00

4.000,00

BOLSAS PROGRAMA PIBIT SUPERIOR

17

NSA

BOLSAS-ALUNO

48

24.660,00

12.600,00

12.060,00

BOLSA PROEJA EM 2017

18

NSA

OFFICE SERVICE

49

5.257,90

5.257,90

-

DIÁRIAS MOTORISTA EXERC. ANTERIOR

19

NSA

OSTENSIVA
SEGURANCA

51

37.988,50

37.988,50

-

VIGILANCIA REPACTUAÇÃO 2016

20

NSA

BOLSAS-ALUNO

67

8.244,45

3.740,00

4.504,45

BOLSA DE MONITORIA PARA 2017

21

NSA

CLAUDIA MENDES

68

4.800,00

4.800,00

-

PROJETO EXTENSÃO CENTRO IDIOMAS

22

NSA

BOLSAS-ALUNO

69

1.200,00

1.200,00

-

PROJETO EXTENSÃO CENTRO IDIOMAS

23

NSA

BOLSAS-ALUNO

70

144.732,52

144.675,00

57,52

BOLSAS AUXÍLIO TRANSPORTE EM 2017

24

NSA

BOLSAS-ALUNO

71

17.520,00

16.800,00

720,00

BOLSAS AUXÍLIO MORADIA EM 2017

25

NSA

BOLSAS-ALUNO

72

18.488,89

18.200,00

288,89

BOLSA ESTUDO ENSINO MÉDIO 2017

26

NSA

BOLSAS-ALUNO

73

26.044,45

23.200,00

2.844,45

27

NSA

BOLSAS-ALUNO

74

3.932,34

3.932,34

-

BOLSA AUXÍLIO MATERIAL DIDÁTICO

28

NSA

BOLSAS-ALUNO

75

3.960,00

3.960,00

-

BOLSA AUXÍLIO FARDAMENTO 2017

29

NSA

BOLSAS-ALUNO

77

14.300,00

7.600,00

6.700,00
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BOLSA ESTUDO ENSINO SUPERIOR 2017

BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE PARFOR

30

NSA

LEANDRO LAGO
SANTOS

80

6.537,00

6.537,00

-

PROJETO EXTENSÃO - ARRAIAL 2017

31

NSA

BOLSAS-ALUNO

81

1.950,00

1.950,00

-

AJUDA DE CUSTO EDIFMA

32

NSA

BOLSAS-ALUNO

82

5.240,00

5.240,00

-

VISITA TÉCNICA EM 2017

33

NSA

BOLSAS-ALUNO

85

6.000,00

5.600,00

400,00

BOLSA PIBIC EXCEDENTES ($ PROEJA)

34

NSA

BOLSAS-ALUNO

86

100,00

100,00

-

PROJETO: SEMANA SAÚDE - FABRICIO

35

NSA

FABRICIO ALVES

87

160,00

160,00

-

PROJETO: SEMANA SAÚDE - FABRICIO

36

NSA

BOLSAS-ALUNO

88

100,00

100,00

-

PROJETO: QUARTA NEGOCIOS - AILSON

37

NSA

AILSON LOPES

89

64,00

64,00

-

PROJETO: QUARTA NEGOCIOS - AILSON

38

NSA

BOLSAS-ALUNO

90

900,00

900,00

-

AJUDA : JIFS EM FORTALEZA/CE

39

NSA

BOLSAS-ALUNO

91

1.040,00

1.040,00

-

PROJETO: AÇÃO DIGITAL - MARA

40

NSA

BOLSAS-ALUNO

98

1.600,00

1.600,00

-

AJUDA : REUNIAO PRPGI

41

NSA

BOLSAS-ALUNO

115

8.640,00

1.440,00

7.200,00

BOLSA BDI 2017

42

NSA

BOLSAS-ALUNO

119

2.340,00

-

2.340,00

PROJETO: PREPARANDO PESSOAS - FERNANDO

43

INEXIG.

FRJ-INFOR.QUALIDATA 800001

10.054,56

5.865,16

4.189,40

Q ACADEMICO - MANUTENÇÃO

44

DISPENSA

800002

674,80

674,80

-

C.C. OLIVEIRA
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DISP. 01/17 REPAROS AREAS COMUNS

45

DISPENSA

G M OLIMPIO

800003

228,00

228,00

-

DISP. 01/17 REPAROS AREAS COMUNS

46

DISPENSA

C.J. DA SILVA FILHO

800004

913,65

913,65

-

DISP. 01/17 REPAROS AREAS COMUNS

47

INEXIG.

BANCO DO BRASIL SA

800005

4.000,00

651,34

3.348,66

PASSAGEM - CONGRESSO

48

INEXIG.

BANCO DO BRASIL SA

800006

-

-

-

PASSAGEM - CAPACITAÇÃO

49

INEXIG.

BANCO DO BRASIL SA

800007

2.000,00

-

2.000,00

PASSAGEM - ADMINISTRATIVA

50

DISPENSA

CEMAR

800008

206.437,91

142.766,97

63.670,94

DISP. 03/17 - ENERGIA ELETRICA

51

DISPENSA

FRANCISCO ABREU

800009

8.000,00

8.000,00

-

DISP. 02/17 REPAROS - CHUVEIRO

52

DISPENSA MARFIM DEDETIZAÇÃO 800010

1.495,00

1.495,00

-

DISP.05/17 HIGIENIZ. RESERV.AGUA

53

PREGÃO

MULTIPECAS

800011

79,20

79,20

-

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE

54

PREGÃO

HELIO M SAITO

800012

644,90

644,90

-

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE

55

PREGÃO

J L DIST

800013

5.873,68

5.778,48

95,20

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE

56

DISPENSA

FERRAGENS S. JUDAS

800014

741,00

740,60

0,40

DISP. 04/17 - CABOS HDMI PARA IFMA

57

DISPENSA

ANTONIO DIONES

800015

80,00

80,00

-

58

PREGÃO

TICKET SOLUCOES

800016

3.796,00

3.605,28

190,72

59

PREGÃO

IPOINT SIGN

800017

6.273,58

3.742,40

2.531,18
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DISP. 04/17 - AQUISIÇÃO ADAPTADORES
COMBUSTÍVEIS P VEÍCULOS OFICIAIS
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IFMA

60

PREGÃO

OSTENSIVA
SEGURANCA

800018

308.024,88

252.858,34

55.166,54

61

DISPENSA

FERRAGENS S. JUDAS

800019

782,99

782,97

0,02

DISP. 06/17 MATERIAIS JARDINAGEM

62

DISPENSA

CB AGROFLORESTAL

800020

432,36

-

432,36

DISP. 06/17 MATERIAIS JARDINAGEM

63

DISPENSA

G M OLIMPIO

800021

487,00

462,00

25,00

DISP. 07/17 MAT. REFORÇO BANHEIROS

64

DISPENSA

C.C. OLIVEIRA

800022

108,00

108,00

-

DISP. 07/17 MAT. REFORÇO BANHEIROS

65

PREGÃO

MAXTEC

800023

59.500,00

45.966,13

13.533,87

66

DISPENSA

MARCOS ARAUJO

800028

2.000,00

2.000,00

-

DISP. 08/17 REPARO 2 BEBEDOUROS

67

DISPENSA

M C M MORAES

800029

849,99

849,99

-

DISP. 09/07 REFORÇO DOS BANHEIROS

68

PREGÃO

IPOINT SIGN

800030

240,00

-

240,00

69

PREGÃO

OFFICE SERVICE

800031

41.360,15

27.117,06

14.243,09

SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS

70

PREGÃO

MAXTEC

800032

162.364,27

157.924,51

4.439,76

LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO

71

INEXIG.

EBC

800040

8.500,01

-

8.500,01

PUBLICAÇÃO LEGAL

72

S.F.

JOABE MELO

800041

2.732,80

2.732,80

-

SUPRIMENTO FUNDOS 001/2017

73

S.F.

JOABE MELO

800042

-

-

-

SUPRIMENTO FUNDOS 001/2017

74

S.F.

JOABE MELO

800043

120,00

120,00

-

SUPRIMENTO FUNDOS 001/2017
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VIGILANCIA PRIVADA

SERVIÇO ESPECIALIZADO

SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IFMA

75

S.F.

JOABE MELO

800044

-

-

-

SUPRIMENTO FUNDOS 001/2017

76

INEXIG.

M M P COSTA

800046

-

-

-

CURSO CPGF MARCIO GELDO

77

DISPENSA

MANA DOCES E
SALGAD

800051

2.400,00

2.400,00

-

DISP. 11/17 COFFEE BREAK FORMATURAS

78

DISPENSA

CLAUDIA OLIVEIRA

800052

360,00

360,00

-

DISP. 12/17 BECAS FORMATURAS

79

DISPENSA

JOSELIO AGUIAR

800053

1.150,00

1.150,00

-

DISP. 12/17 - DECORAÇÃO FORMATURAS

80

INEXIG.

SINSEPI

800058

577,00

-

577,00

CURSO SECRETARIADO - ROSANGELA

81

INEXIG.

SINSEPI

800059

735,00

-

735,00

CURSO SECRETARIADO - ANA CAROLINA

82

PREGÃO

TICKET SOLUCOES

800071

12.643,69

7.486,05

5.157,64

COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS

83

SF

JOABE MELO

800076

1.517,80

1.517,80

-

SUPRIMENTO FUNDOS 002/2017

84

SF

JOABE MELO

800077

800,00

800,00

-

SUPRIMENTO FUNDOS 002/2017

85

SF

JOABE MELO

800078

160,00

-

160,00

SUPRIMENTO FUNDOS 002/2017

86

SF

JOABE MELO

800079

720,00

720,00

-

SUPRIMENTO FUNDOS 002/2017

87

DISPENSA

MULTIPECAS

800080

1.887,68

1.887,68

-

DISP. 13/17 DESPESAS MATERIAL LIMPEZA

88

DISPENSA FARED COMERCIAL ME 800081

1.078,00

1.078,00

-

DISP. 14/17 BECAS FORMATURAS

338,00

-

338,00

89

PREGÃO

BETBI BRINDES

800084
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SERVIÇOS GRAFICOS PREGAO 02/16

90

PREGÃO

BETBI BRINDES

800085

2.070,00

1.345,50

724,50

SERVIÇOS GRAFICOS PREGAO 02/16

91

PREGÃO

ARSENAL BRINDES

800086

701,45

245,40

456,05

SERVIÇOS GRAFICOS PREGAO 02/16

92

PREGÃO

ARSENAL BRINDES

800087

5.314,00

619,10

4.694,90

SERVIÇOS GRAFICOS PREGAO 02/16

93

PREGÃO

SYSTEMA 2/90

800088

13.068,00

-

13.068,00

SINALIZAÇÃO VISUAL PREGAO 20/16

DISPENSA KS MAX INFORMÁTICA 800090

540,00

540,00

-

DISP. 19/17 LENTE CÂMERA FOTOGRÁFICA

94
95

PREGÃO

MULTIPECAS

800091

237,60

237,60

-

MAT. CONSUMO SRP 01/16 154855

96

PREGÃO

HELIO M SAITO

800092

628,28

628,28

-

MAT. CONSUMO SRP 01/16 154855

97

PREGÃO

J L DIST

800093

5.347,98

5.347,98

-

MAT. CONSUMO SRP 01/16 154855

98

DISPENSA

S.F.C DE SOUZA

800094

405,00

-

405,00

DISP. 22/17 - RECARGA DE EXTINTORES

99

DISPENSA

S AMORIM

800095

900,00

-

900,00

DISP. 22/17 - RECARGA DE EXTINTORES

100

SF

JOABE MELO

800096

3.000,00

3.000,00

-

SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2017

101

SF

JOABE MELO

800097

1.500,00

1.500,00

-

SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2017

102

SF

JOABE MELO

800098

1.500,00

1.500,00

-

SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2017

103

SF

JOABE MELO

800099

300,00

-

300,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2017

104

INEXIG.

A B XAVIER

800102

2.400,00

2.400,00

-
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CURSO JOABE E MARIANO

105 DISPENSA

R A PIRES LEAL - ME

800106

4.255,80

-

4.255,80

106 DISPENSA

NEUBYANE SILVA

800111

-

-

-

OPEN TREINAMENTOS 800124

2.980,00

-

2.980,00

SEGUROS SURA S.A.

800133

768,00

-

768,00

SEGURO ALUNOS - 2017

109 DISPENSA

MULTIPECAS

800135

376,00

-

376,00

DISP. 25/2017 - ROTEADORES

110 DISPENSA

FRAGOSO LTDA-ME

800136

380,00

-

380,00

DISP. 21/2017 - APARELHO DE SOM

111 DISPENSA

TOPFARMA

800137

1.018,78

-

1.018,78

DISP. 027/2017 - MEDICAMENTOS

112 DISPENSA

ANTONIO DIONES

800138

137,60

-

137,60

DISP. 25/2017 - BATERIAS P PC
CURSO DE PREGOEIRO - DIOGO

107

INEXIG.

108

PREGÃO

113

INEXIG.

A B XAVIER

800139

2.300,00

-

2.300,00

114

INEXIG.

OBA

800140

48,00

48,00

-

A C COSTA FILHO

800141

793,60

-

793,60

115 DISPENSA

DISP. 23/2017 - MATERIAL GRAFICO
DISP. 24/2017 - CAPINA
CURSO RETENÇÃO TRIBUTO - MARCIO

OBA e MOBFOG - PEDRO
DISP. 26/2017 - TABULEIROS DE XADREZ

116

SF

JOABE MELO

800142

160,00

160,00

-

SUPRIMENTO DE FUNDOS 002/2017

117

SF

JOABE MELO

800143

240,00

240,00

-

SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2017

1.477.422,36
100%

1.163.686,62
78,76%

313.735,74

TOTAL DO ORÇAMENTO RECEBIDO

Instituto Federal do Maranhão – Campus Bacabal | BSI Nº 10/2017 153

21,24%

DIÁRIAS
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FÉRIAS
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FÉRIAS
MATRICULA

SERVIDOR

FERIAS
CTI

2184114

Adalberto da Silva Junior

1957294

Bruno de Loiola Marinho

2017 -> Períodos:
08/09/2017 até 25/09/2017.
2017 -> Períodos:
04/09/2017 até 13/09/2017

DDE

2222773

Aparecida Hidenaria Medeiros
do Carmo

2310815

Antonio Rairon Moura Arrais

2017 -> Períodos:
28/08/2017 até 06/09/2017,
11/09/2017 até 21/09/2017
2017 -> Períodos:
14/09/2017 até 23/09/2017
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ANIVERSÁRIOS
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ANIVERSARIANTES
Campus Bacabal
OUTUBRO
03/10 Claudia Regina Brito Mendes
05/10 Diogo Rogerio Alves Costa
07/10 William da Paz Silva
14/10 Kadson Sousa Aquino
18/10 Ywry Crystiano da Silva Magalhaes
23/10 Jucilane de Sousa Carlos
24/10 Marcio Leonardo de Morais Nobre

Instituto Federal do Maranhão – Campus Bacabal | BSI Nº 10/2017 161

