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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
Coord. de Gestão de Pessoas - Campus Bacabal - CGP-BAC
EDITAL Nº 1/2021

EDITAL Nº 1/2021 - CGP-BAC/DAP-BAC/CAMP-BAC/IFMA 27 DE JANEIRO DE 2021

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

A Diretora Geral "Pró-tempore" do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus
Bacabal , no uso de suas atribuições legais, torna público que estarão abertas às inscrições para o Processo Sele vo
Simpliﬁcado, des nado à contratação de Professor Subs tuto, para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, por tempo determinado, para atender as necessidades acadêmicas e pedagógicas, nos termos do art.
37, inciso IX da Cons tuição Federal de 1988, da Lei nº 8.745, de 09/12/1993, publicada no DOU de 10/12/1993, e
suas respec vas alterações, e do Processo nº 23249.046207.2020-75, des nado ao provimento de 01 (uma) vaga,
em regime de 40 (quarenta) horas semanais, conforme as condições a seguir: Área/Disciplina: Administração Graduação em Administração. - 01 (uma) vaga. Maiores informações e o Edital completo encontram-se à
disposição dos interessados no Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Bacabal,
situado na Av. João Alberto, 1840, Bacabal - MA, 65700-000, fone: (99) 98448-7697 ou no site www.ifma.edu.br. As
inscrições ocorrerão no período das 10h do dia 01/01/2021 às 23h59min do dia 11/01/2021, exclusivamente por
meio eletrônico. O valor da inscrição é de R$ 80,00 (oitenta reais).

Bacabal-MA,27 de janeiro de 2021

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral "Pró-Tempore"
Portaria .114, de 19 de novembro de 2020
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
Coord. de Gestão de Pessoas - Campus Bacabal - CGP-BAC
EDITAL Nº 2/2021

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da
Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais, torna público o Processo Seletivo Simplificado,
destinado à contratação de professor substituto para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Área/Disciplina: Administração, nos termos do art. 37, inciso IX da
Constituição Federal de 1988, da Lei nº 8.745/93, e suas alterações, e o que consta no processo nº 23249.042834.2020-37.
1.

DAS VAGAS

1.1 O Processo Seletivo de que trata o presente Edital destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga para contratação temporária em regime de 40h (quarenta horas), de
professor temporário, conforme abaixo:
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1.2 A vaga será destinada ao Campus Bacabal.
1.3. Será criado cadastro de reserva que poderá ser aproveitado por outros Campi do IFMA, de acordo com o interesse da instituição, seguindo os critérios de contratação
estabelecidos em no item 11.
2.

DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS DEFICIENTES

2.1 Das vagas destinadas a cada cargo/área/especialidade/ramo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo, 5% serão providas na forma do §
2º, do artigo 5º da Lei 8.112/90, de 11/12/1990, e do Decreto Nº. 3.298, de 20/12/1999, e suas alterações.
2.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que
não ultrapasse 20% das vagas oferecidas, nos termos do § 2º, do art. 5º da Lei Nº. 8.112/90.
2.1.2 O candidato que se declarar deficiente concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.
2.1.3 No momento da contratação, devem ser chamados alternada e proporcionalmente os candidatos das duas listas, prosseguindo-se até a caducidade do Seletivo. Para efeito de
tornar compatível o princípio da reserva com a ordem de classificação, a convocação de forma alternada deve iniciar-se com os candidatos da lista geral, passando-se ao primeiro
da lista especial já no primeiro bloco de convocados, seja qual for o número de chamados, aplicando-se sempre a regra do art. 37, §2º, do Decreto n. 3.298/1999.
2.1.4 O candidato deficiente aprovado e cuja classificação permita que seja chamado na primeira convocação, mesmo sem a reserva, não deve ser computado para a reserva a ser
cumprida no Seletivo, passando-se ao próximo candidato aprovado da lista especial.
2.1.5 Caso haja convocações além do número de vagas originalmente previstas em edital, o percentual de reserva para deficientes será aplicado sobre o total de vagas providas
desde a abertura deste Processo Seletivo até a data da nova convocação, abrangendo o número total das convocações e não apenas o número de vagas a serem providas em
cada convocação em separado.
2.1.6 No surgimento de novas vagas, durante vigência do seletivo, aplicando-se o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas para candidatos dom deficiência, a 5ª (quinta) vaga
de cada área, por antecipação do direito de reserva ao candidato com deficiência, será destinada ao primeiro candidato com deficiência classificado e homologado para a referida
vaga.
2.1.7 A vaga surgida em razão de desligamento de professor contratado em processo seletivo vigente implicará a convocação de candidato da respectiva fila de aprovados, geral ou
de deficientes, da qual fora convocado o antigo ocupante da vaga recém-desocupada, caso ainda persista o motivo de vaga que gerou a contratação.
2.2 Para concorrer a uma dessas vagas o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se deficiente;
b) encaminhar laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau, ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.
2.2.1 O candidato deficiente deverá anexar no formulário de inscrição, o laudo médico (original ou cópia autenticada) a que se refere alínea “b” do subitem 2.2.
2.2.2 O candidato que se declarar deficiente deverá requerer à Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, vaga para participar do concurso nessa condição,
indicando no ato da inscrição e anexando a documentação exigida no subitem anterior.
2.2.3 O fornecimento do original ou cópia autenticada do laudo médico, do RG e CPF, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O IFMA – Campus Bacabal
não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da documentação ao seu destino.
2.3 O candidato deficiente poderá requerer atendimento especial, no ato da inscrição (Anexo II), indicando as condições de que necessita para a realização da prova, conforme
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Decreto nº 3.298/99, e suas alterações. O requerimento deverá ser anexado no formulário de inscrição.
2.4 Os candidatos deficientes, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal n° 3.298/99, particularmente em seu Artigo 41 (quarenta e um), participarão em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação aos critérios de aprovação, no dia, horário e local de aplicação das provas
à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios no Artigo 40, §§ 1° e 2° deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições ao IFMA.
2.5 O laudo médico original ou sua cópia autenticada, bem como as cópias autenticadas do RG e CPF valerão somente para este concurso. Não serão devolvidos e não serão
fornecidas cópias desses documentos.
2.6 A relação dos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas para concorrer na condição de deficiente será divulgada na internet, no site do IFMA-Campus Bacabal
(https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/) na ocasião da divulgação dos locais e horários de realização das provas.
2.7 O candidato disporá de dois dias, a partir da divulgação da relação citada no subitem anterior, para fundamentar a contestação de indeferimento através do e-mail
seletivo.bacabal@ifma.edu.br, citados no subitem 2.6 deste Edital. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
2.8 O candidato classificado que se declarou deficiente será convocado, após a nomeação, para se submeter à perícia médica promovida pela equipe de profissionais do IFMA, que
verificará sua qualificação como deficiente, ou não. Será ainda avaliado sobre a incompatibilidade entre as atribuições do cargo a ser contratado temporariamente por meio deste
edital, e a necessidade especial apresentada, nos termos do Artigo 43, do Decreto nº 3.298/99, e suas alterações.
2.9 O candidato que se enquadrar na situação prevista no subitem anterior deverá comparecer à perícia médica, munido de laudo médico que ateste espécie e grau, ou nível de
necessidade especial, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/99, e suas
alterações, bem como à provável causa da necessidade especial.
2.10 A não observância do disposto no subitem 2.2.2, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia, acarretará a perda do direito à vaga reservada ao
candidato em tais condições.
2.11 O candidato com deficiência, reprovado na perícia médica por não ter sido considerado deficiente, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de classificação geral.
2.12 O candidato com deficiência, reprovado na perícia médica no decorrer do contrato em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo a que se refere
este edital, terá o contrato rescindido.
2.13 Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se com deficiência, se não eliminados no concurso e considerados deficientes, terão seus nomes publicados em lista à
parte e, caso obtenham a classificação necessária, figurarão também na lista de classificação geral por cargo/área/disciplina.

2.14 As vagas de que tratam o subitem 2.13, que não forem providas por falta de candidatos com deficiências aprovados, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a
ordem geral de classificação por cargo/área/disciplina.
3.

DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PRETOS E PARDOS

3.1 Das vagas destinadas ao processo seletivo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do seletivo, 20% serão providas na forma da Lei nº 12.990, de 9 de
junho de 2014.
3.1.1 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, nos termos do § 2º do Art. 1º da Lei n° 12.990/2014.
3.1.2 A observância do percentual de vagas destinadas aos candidatos inscritos como pretos e pardos dar-se-á durante todo o período de validade do seletivo.
3.2 Para concorrer às vagas reservadas a pretos e pardos, o candidato deverá, no ato da inscrição, fazer essa opção, assinalando a autodeclaração de que é preto ou pardo,
conforme quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
3.3 A autodeclaração terá validade somente para este processo seletivo.
3.4 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 contratado, ficará sujeito à anulação do ato de sua admissão, após procedimento administrativo em que
lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
3.5 Ressalvadas as disposições especiais previstas na Lei Federal nº 12.990/2014, os candidatos inscritos em vaga reservada a candidato negro autodeclarado preto ou pardo
participarão do seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos.
3.6 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade.
3.6.1 Sem prejuízo do disposto no item anterior, a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação.
3.6.2 A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da
comissão de heteroidentificação.
3.7 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada.
3.7.1 O procedimento de heteroidentificação será realizado por comissão designada pelo Diretor-Geral especificamente para este fim.
3.8 Antes da homologação do resultado final, os candidatos aprovados e classificados que se autodeclararam pretos ou pardos serão convocados em data e horário definidos em
edital específico para procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, por comissão constituída para este fim, nos termos do parágrafo único do Art. 2º da Lei
nº 12.990/2014, de acordo com a Portaria Normativa N.º 6, de 6 de Abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(MPDG), em período conforme disposto no ANEXO VII.
3.8.1 A heteroidentificação complementar à autodeclaração será realizada, exclusivamente, na cidade de Bacabal - MA, em local estabelecido no Edital de convocação.
3.9 O candidato apresentar-se-á para o procedimento de heteroidentificação complementar a autodeclaração às suas expensas.
3.10 O candidato que for aprovado ou classificado às vagas destinadas a pretos e pardos, quando do comparecimento para o procedimento de heteroidentificação, deverá assinar
formulário padrão em que se autodeclare pessoa preta ou parda.
3.11 O candidato não será considerado enquadrado na condição de pessoa preta ou parda quando:
a) não assinar a autodeclaração;
b) não comparecer para aferição de veracidade de sua autodeclaração;
c) se recusar seguir as orientações da comissão;
d) se recusar a ser filmado;
e) a comissão de heteroidentificação deliberar pela maioria de seus membros que não atendeu à condição de pessoa preta ou parda.
3.12 O candidato que não for considerado como pessoa preta ou parda poderá recorrer da decisão.
3.12.1 Os recursos serão apreciados por comissão recursal do procedimento de heteroidentificação nomeada pelo Diretor-Geral especificamente para este fim.
3.12.2 A comissão recursal será composta por três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação.
3.12.3. Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração terá interesse recursal somente o candidato por ela prejudicado.
3.12.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.
3.12.5 O resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação será publicado em site eletrônico http://bacabal.ifma.edu.br/, do qual constarão os dados de identificação do
candidato e a conclusão final a respeito da confirmação da autodeclaração.
3.13 Constatada a não confirmação da autodeclaração como preto ou pardo o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, nos termos do
parágrafo único do Art. 2º da Lei n° 12.990/2014.
3.14 Os candidatos negros 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 seletivo.
3.14.1 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.
3.14.2 O candidato é responsável pela consulta à situação de sua inscrição e demais informações necessárias para a realização das provas.
4.

DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão efetuadas, exclusivamente, via internet no site do IFMA-Campus Bacabal, no endereço eletrônico
https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/ no período das 10h00min do 01 de fevereiro até as 23h59min 11 de fevereiro de 2021.
4.2 No ato da inscrição o candidato deverá anexar comprovante do pagamento da taxa de inscrição: R$ 80,00 (oitenta reais), pago no Banco do Brasil através de Guia de
Recolhimento da União (GRU), endereço: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp. Informações para gerar a GRU: Unidade Gestora (UG): 158297;
Gestão: 26408 (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus Bacabal); Código de Recolhimento: 28883-7; Número de referência: 172019; Número de
competência: usar mês e ano de preenchimento - (mm/aaaa); Vencimento: dia do pagamento (01 de fevereiro a 11 de fevereiro de 2019); Informar seu CPF e seu nome completo;
Informar o valor da taxa a ser paga - Não colocar vírgula; Repetir valor da taxa de inscrição - Não colocar vírgula; Após o preenchimento clique no Botão - Emitir GRU; Imprima em
impressora Laser ou Jato de Tinta.)
4.3 A ficha de inscrição enviada para o e-mail do candidato após a inscrição online deverá ser impressa, assinada e entregue junto com a comprovação dos títulos no dia da Prova
Didática, acompanhada pela cópia do CPF e RG, juntamente com seus originais e comprovante original do pagamento da taxa de inscrição conforme item 4.2.
4.4 No último dia de inscrição, caso ocorram problemas de ordem do sistema bancário, o prazo será prorrogado até o próximo dia útil ao da normalização do serviço.
4.5 Não haverá isenção do valor da inscrição e em nenhuma hipótese haverá devolução do valor pago.
4.6 A inscrição somente será acatada após a confirmação, pelo banco, do pagamento do valor da inscrição, dentro dos prazos estabelecidos neste item.
4.7 O candidato terá direito a apenas uma única inscrição no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital.
4.8 O candidato que se declarar deficiente deverá se submeter à perícia médica promovida pela equipe de profissionais do IFMA, que verificará sua compatibilidade entre as
atribuições do cargo/área/especialidade e a deficiência apresentada e emitirá parecer conclusivo sobre a viabilidade para o cargo pretendido. Neste caso, o candidato deverá
comparecer à perícia médica munido de laudo médico que ateste espécie e grau, ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, conforme a Lei nº 8.112/90 e o Decreto nº 3.298/99.
4.9 Para proceder à inscrição no Processo Seletivo o candidato deverá:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

b) satisfazer todas as condições deste Edital, anulando-se todos os atos decorrentes de inscrição efetuada em desacordo com as presentes normas;
c) preencher todos os campos exigidos no Formulário de Requerimento de Inscrição.
4.10 A inscrição do candidato é de sua inteira responsabilidade e implica o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não
poderá alegar desconhecimento ou discordância.
4.11 Para quaisquer informações sobre este Processo Seletivo,
mail seletivo.bacabal@ifma.edu.br no período de duração do processo.
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4.12 As inscrições homologadas serão divulgadas no site oficial do IFMA-Campus Bacabal (https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/) no dia 12 de fevereiro de 2021.
5.

DAS PROVAS

5.1 O Processo Seletivo de que trata este Edital constará de duas etapas distintas. A primeira constituída de uma Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório, e a
segunda de uma Prova de Títulos, de caráter classificatório.
6.

DA PROVA DIDÁTICA

6.1 A Prova Didática será pública, constituída de uma aula expositiva sobre o tema sorteado dentre os constantes no quadro disposto no Anexo I, realizada perante uma Banca
Examinadora e terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao seu conhecimento específico e capacidade didático-pedagógica.
6.2 A prova deverá ter duração mínima de 45 (quarenta e cinco minutos) e máxima de 55 (cinquenta e cinco minutos).
6.3 A Prova Didática será realizada na cidade de Bacabal - MA na sede do IFMA – Campus Bacabal, situado na Avenida Governador João Alberto, SN, Bairro Areal, Bacabal-MA,
CEP 65700-000, e terá seu início dia 03 de março de 2021 às 8h e término no dia 04 de março de 2021, obedecendo rigorosamente ao cronograma de sorteio e realização da Prova
Didática, elaborado de acordo com a ordem de inscrição do candidato.
6.4 O Cronograma de sorteio e realização da Prova Didática, parte integrante
(https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/), até o dia 25 de fevereiro de 2021.
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6.5 O sorteio do tema da Prova Didática ocorrerá com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, sendo vedada ao candidato qualquer outra atividade referente ao Processo
Seletivo neste interstício.
6.5.1. O sorteio do tema será feito em sessão pública com transmissão através da redes sociais do IFMA-Campus Bacabal
6.5.2. O tema sorteado, dentre uma lista de 10 (dez) temas constantes no Anexo I deste Edital, será o mesmo para todos os candidatos de cada grupo concorrente a determinada
vaga, desde que o número destes candidatos não ultrapasse 04 (quatro). Ultrapassado esse limite, serão constituídos tantos grupos quantos forem necessários.
6.5.2.1 Em caso de elevado número de participantes e impossibilidade de formação de mais de uma Banca Examinadora, o número de candidatos poderá por grupo poderá ser
aumentado.
6.5.3. O tema sorteado será lavrado em Ata pela Comissão Organizadora e divulgado no site do IFMA-Campus Bacabal h
( ttps://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/).
6.6
O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Didática munido de Carteira de Identidade ou qualquer outro documento oficial que contenha foto, para
conferência e assinatura da lista de frequência, com 30 (trinta) minutos de antecedência do início dos trabalhos do grupo a que pertence, cumprindo as exigências dos subitens
abaixo:
6.6.1 Utilizar, obrigatoriamente, dentro dos espaços do Campus, máscaras (caseiras ou cirúrgicas), conforme Decreto n° 35.476 de 20 de Abril de 2020, do Governo do Maranhão.
6.6.2 A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de provas. Será permitido que o candidato leve máscara reserva para troca durante o
período que permanecer no Campus;
6.6.3 Ao candidato será permitido a retirada da máscara para alimentação, para ingestão de líquidos e para aula expositiva. Logo após o término destas, colocá-la imediatamente.
6.6.4 O descarte da máscara de proteção contra a Covid-19, durante o período que permanecer nas dependências do Campus, deve ser feito pelo participante de forma segura, nas
lixeiras do local de provas.
6.6.5 Praticar medidas de etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, tais como: cobrir nariz e boca com lenço descartável ou com a curvatura do cotovelo.
6.6.6 Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
6.6.7 Será disponibilizado álcool em gel nos locais de aplicação das etapas do processo seletivo, para higienização das mãos e equipamentos de todos os candidatos e equipe de
trabalho.
6.6.8 No momento de identificação do candidato, será necessária a higienização das mãos com álcool em gel para conferência e assinatura da lista de frequência. Os membros da
comissão organizadora poderão solicitar ao candidato que abaixe a máscara rapidamente, caso indispensável para afastar dúvida quanto à identidade do candidato.
6.6.9 O candidato deverá levar os seus próprios copos ou garrafas com água em todas as etapas processo seletivo. Caso necessite, serão disponibilizados copos descartáveis para
os candidatos que não levarem.
6.6.10 A temperatura será aferida na entrada do Campus.
6.6.11 Caso seja identificado algum candidato com temperatura acima de 37,8°C, este deve ser orientado, na portaria, a procurar um serviço médico externo mais próximo;
6.6.12 O candidato deverá informar na semana da prova e a qualquer momento, se testou positivo para a COVID ou teve contato com pessoa infectada. Neste caso, não poderá
participar da prova.
6.6.13 A entrada de pessoas com sintomas gripais e/ou que não estejam portando máscaras de forma correta não será permitida.
6.6.14 Sempre que possível, as salas de aulas devem permanecer com as janelas e portas abertas para renovação do ar, no interior delas. O uso do ar condicionado, quando
possível, deve ser evitado; porém, nos casos onde não existir janelas e apenas portas, estas, devem ser abertas, constantemente, para renovação do ar, em seu interior;
6.6.15 Será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização da aplicação das provas, descumprir as medidas de proteção constantes neste
edital.
6.7 Não será permitido aos candidatos inscritos assistirem à prova dos concorrentes.
6.8 A Banca Examinadora poderá arguir o candidato, o que não deverá ultrapassar o tempo máximo de 15 minutos.
6.9 Os candidatos, ao se apresentarem para a Prova Didática, deverão entregar à Banca Examinadora o Plano de Aula em 3 (três) vias. O candidato que não entregar o Plano de
Aula será sumariamente eliminado do Concurso.
6.10 No Plano de Aula deverão constar:
a) Identificação do tema;
b) Objetivos;
c) Conteúdo Programático;
d) Procedimentos Metodológicos;
e) Recursos Instrucionais;
f) Procedimentos Avaliativos;
g) Previsão do tempo;
h) Referências.
6.11 Todas as informações apresentadas no Curriculum Vitae deverão ter seus comprovantes com cópias legíveis, autenticadas ou acompanhadas dos originais. Caso contrário,
estes não serão analisados para contagem de pontos.
6.12 No julgamento da Prova Didática, cada Examinador levará em consideração a elaboração e operacionalização do Plano de Aula, conforme Anexo IV, observando ainda a
capacidade de comunicação, de organização do pensamento e de planejamento, bem como criatividade, atualidade e adequação do conteúdo, nível de exposição, coerência entre
objetivos e conteúdos, segurança e postura profissional.

6.13 A preparação, aquisição e utilização de recursos para a Prova Didática serão de inteira responsabilidade do candidato.
6.14 O candidato que optar por gravar sua aula deverá comunicá-lo à Comissão Organizadora do Concurso, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, cuja cópia
obrigatoriamente deverá ser entregue à Comissão Organizadora logo após o término de sua apresentação. É de responsabilidade do candidato a produção de cópia da aula
imediatamente após o término da mesma.
6.15 Nenhum candidato poderá gravar a aula de seus concorrentes.
6.16 O candidato deverá manifestar sua intenção de gravar a Prova Didática através do preenchimento do Termo de Compromisso de Filmagem, solicitado a Comissão
Organizadora, o qual deverá ser entregue, devidamente assinado pelo candidato, no dia de sua apresentação.
6.17 O candidato deverá trazer aparelho para a realização da gravação áudio e/ou vídeo.
6.18 Aparelho de gravação deve conter dispositivo que permita fornecer cópia da apresentação da aula: CD, DVD, pendrive ou cabo USB.
6.19 O candidato que realizar a gravação da aula e que, por algum motivo, não consiga efetuar a cópia da apresentação, se quiser fazer uso do aparelho, deverá deixar o próprio
aparelho de gravação, devidamente identificado, com a banca, para posterior restituição logo após o prazo para recurso.
6.20 A gravação da Prova Didática deve conter como imagem e/ou áudio de abertura, a identificação da banca feita pelos próprios integrantes, a identificação do candidato e a área
do conhecimento a que concorre.
6.21 Não será permitido o uso de aparelho celular para gravação da Prova Didática.
6.22 Ao termino da prova didática, o candidato receberá a nota correspondente sua apresentação, o qual irá assinar documento respectivo a este procedimento, fornecido pela
banca examinadora, antes do início da apresentação do candidato seguinte.
7.

DA PROVA DE TÍTULOS

7.1 No ato da apresentação para a Prova Didática, cada candidato deverá entregar à Comissão Organizadora o Curriculum Vitae devidamente comprovado. Caso apresente
declaração ou certidão esta deverá estar com data dentro do ano em vigor.
7.2 Apenas serão analisados os títulos dos candidatos classificados na Prova Didática, conforme subitem 8.1
7.3 Na Prova de Títulos, a Comissão Organizadora considerará a formação universitária, atividade docente, atividade técnico-profissional, trabalhos publicados e produção
acadêmico-científica, cujos documentos comprobatórios deverão constar do currículo do candidato.
7.4 O diploma ou certificado de graduação, documento obrigatório do currículo, poderá ser substituído por certidão da instituição de ensino que o expedir, desde que conste a data
de conclusão do referido curso, a confirmação da expedição do diploma ou certificado e de que o mesmo se encontra em fase de registro nos órgãos competentes.
7.5 O certificado ou diploma de graduação, como requisito para contratação, não contará ponto para efeito de análise do currículo.
7.6 Na análise de currículo do candidato, não poderão ser atribuídos pontos em duplicidade para o mesmo título ou experiência, sob qualquer fundamento.
7.7 A análise dos títulos far-se-á obedecendo ao disposto no Quadro Demonstrativo para Pontuação de Títulos, conforme Anexo V.
8.

DA BANCA EXAMINADORA

8.1 Será constituída Banca Examinadora encarregada da aplicação e avaliação das provas, composta por 02 (dois) Professores da área específica ou afim e 01(um) Pedagogo ou
Especialista em Educação, que possuam no mínimo o título de Especialista, designados através de Portaria expedida pelo Diretor-Geral do Campus Bacabal.
8.2 Os nomes dos servidores que irão compor as bancas Examinadoras serão indicados pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional (DDE) e designados pelo Diretor-Geral do
IFMA – Campus Bacabal, por meio de Portaria.
8.3
O IFMA – Campus Bacabal deverá divulgar a relação dos membros que constituirão a Banca Examinadora, até 72 (setenta e duas) horas antes do início marcado para a
realização da Prova Didática referida neste Edital, no site do IFMA-Campus Bacabal (https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/).
8.4 A Banca Examinadora escolherá, dentre seus membros, o Presidente e o Secretário.
8.5 É vedada a participação na Banca Examinadora de profissionais que tenham parentesco de até terceiro grau com qualquer um dos candidatos inscritos.
8.6 O candidato inscrito poderá, conforme cronograma constante neste edital (Anexo VII) e mediante petição fundamentada, impugnar 01 (um) ou mais membros da Banca
Examinadora. A petição deverá ser enviada para o e-mail seletivo.bacabal@ifma.edu.br que encaminhará a Direção Geral do Campus Bacabal, sendo julgada no prazo de até 01
(um) dia.
9.

DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

9.1 No julgamento da Prova Didática serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez) a cada candidato e serão classificados os candidatos que alcançarem média igual ou superior a 7
(sete), com exceção da nota conferida ao julgamento de títulos.
9.1.1 Os Pesos das Provas serão dispostos da seguinte forma:

A

Prova
Didática

Peso
2

B

Títulos

1

9.1.2 A fórmula utilizada para a obtenção da nota final será a seguinte: Nota final = (2A + B)/3
9.1.3 As notas das provas didáticas serão informadas a cada candidato individualmente e em documento próprio logo após a apresentação de cada candidato.
9.2 No julgamento da Prova de Títulos a nota atribuída será o resultado da conversão dos pontos atribuídos aos títulos constantes do Curriculum Vitae.
9.3 Após análise dos títulos dos candidatos aprovados na Prova Didática será divulgado o Resultado Preliminar do Processo Seletivo, no qual constará a nota da Prova Didática, os
pontos da Prova de Títulos e a Pontuação Total obtida no mesmo.
9.4 Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente de pontuação.
9.5 Em caso de empate na classificação, a Banca Examinadora efetuará o desempate observando os seguintes critérios, por ordem de prioridade:
a) maior nota obtida na Prova Didática;
b) maior nota na Prova de Títulos;
c) maior tempo de experiência no magistério do ensino básico (ensino médio);
d) maior tempo de experiência no magistério;
e) maior idade.
9.6 O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no Quadro de Avisos da portaria do IFMA – Campus Bacabal ou no site do IFMA-Campus Bacabal
(https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/), bem como através de Edital de homologação do Resultado Final, publicado no Diário Oficial da União.
10.

DAS CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO

10.1 Será eliminado das provas e do Processo Seletivo o candidato que:
a) não apresentar Plano de Aula em 03 (três) vias;
b) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
c) utilizar-se de expediente ilícito;
d) não participar da realização da Prova Didática;
e) ausentar-se da sala destinada à sua prova sem autorização da Banca Examinadora;
f) deixar de assinar a lista de frequência antes do início dos trabalhos para realização da Prova Didática;
g) não cumprir as exigências do presente Edital em todos os seus itens e subitens;
h) não comparecer ao IFMA- Campus Bacabal para a realização da prova até o horário estabelecido para início dos trabalhos estabelecidos neste Edital.

11.

DA CONTRATAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 A convocação dos candidatos para contratação obedecerá, dentro de sua aprovação no Processo Seletivo, à ordem de classificação e sua respectiva contratação será feita nos
termos da legislação vigente.
11.1.1 O candidato classificado que se declarou deficiente, após a convocação e antes de assinatura do termo de contrato, deverá se submeter à perícia médica promovida pela
equipe de profissionais deste IFMA, que verificará sua qualificação como deficiente e será ainda avaliado sobre a compatibilidade entre as atribuições do cargo/área/especialidade e
a necessidade especial apresentada, nos termos do Artigo 43, do Decreto N° 3.298/99 e suas alterações.
11.1.2 O candidato que se enquadrar na situação prevista no subitem anterior deverá comparecer à perícia médica, munido de laudo médico que ateste espécie e grau, ou nível de
necessidade especial, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID-10), conforme especificado no Decreto N° 3.298/99 e suas
alterações, bem como à provável causa da necessidade especial.
11.1.3 A não observância do disposto no subitem 11.1.1, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito à vaga reservada ao
candidato em tais condições.
11.1.4 As vagas de que trata o subitem 11.1.1, que não forem providas por falta de candidatos deficientes serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de
classificação por cargo/área/especialidade/ramo.
11.1.5 Não havendo candidatos deficientes classificados dentre os quatro primeiros colocados, o quinto a ser chamado, caso haja necessidade da administração, será
obrigatoriamente um deficiente, garantindo-se assim o percentual de 20% de reserva de vagas.
11.1.6 O candidato deficiente, reprovado na perícia médica por não ter sido considerado deficiente, caso seja aprovado no Concurso, figurará na lista de classificação geral por
cargo/área/especialidade/ramo.
11.1.7 O candidato deficiente, reprovado na perícia médica no decorrer do contrato em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do
cargo/área/especialidade/ramo, terá o contrato rescindido.
11.1.8 O candidato aprovado neste Processo Seletivo Público Simplificado de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico obedecendo todas as normas legais, será,
contratado pelo IFMA e convocado através da Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Campus Bacabal em conformidade com o presente Edital e legislação em vigor.
11.2 Para contratação o candidato deverá possuir habilitação específica conforme Anexo I, para o exercício do cargo a que se submeteu ao Processo Seletivo objeto deste Edital.
Em caso de desistência de algum candidato convocado para contratação, a respectiva vaga será substituída por outro na sequência da ordem classificatória.
11.3 Será permitida a contratação de servidores da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou
servidores de suas subsidiárias e suas contratadas, desde que não ocupem cargo efetivo da Carreira de Magistério do Ensino Básico Técnico e Tecnológico e das Instituições
Federais de Ensino, condicionada a formal comprovação de compatibilidade de horários.
11.4 No ato da contratação, o candidato firmará declaração de que não foi contratado anteriormente, com fundamento na Lei nº 8.745/93, e suas alterações. O candidato que não
puder ou não quiser declarar, declarar falsamente, ou tenha efetivamente sido contratado anteriormente, com fundamento na Lei nº 8.745/93, dentro do prazo de vinte e quatro
meses, não poderá ter novo contrato público, sob pena de rescisão contratual.
11.5 É vedada ao Professor contratado nos termos do presente Edital, a alteração do regime de trabalho.
11.6
O contrato será temporário, em regime de prestação de serviço de 40 (quarenta) horas semanais, como Professor Substituto do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, conforme termos do anexo VI.
11.7 O contratado em regime de 40 (quarenta) horas perceberá a título de remuneração o valor de 3.117,22 (três mil, cento e dezessete reais e vinte e dois centavo) que
corresponde ao Vencimento Básico (VB) da classe inicial da carreira de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, podendo ser acrescidos do valor da Retribuição por
Titulação (RT), não acumuláveis, de Aperfeiçoamento, no valor de R$ 186,42 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), Especialização, no valor de R$ 410,67
(quatrocentos e dez reais e sessenta e sete centavos), Mestrado, no valor de R$ 1.091,90 (mil e noventa e um reais e noventa centavos) e Doutorado, no valor de R$ 2.580,39
(dois mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), Auxílio Alimentação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), e de vantagens, benefícios e
adicionais previstos na legislação.
11.8 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em três listas, contendo, a primeira, a classificação de todos os candidatos, inclusive os deficientes e negros, a
segunda os candidatos negros e a terceira os candidatos deficientes.
11.9 A homologação da relação de candidatos aprovados e de classificados no certame respeitará a ordem de classificação e o quantitativo máximo de 5 (cinco) candidatos,
conforme indicado no Anexo II do Decreto N° 9.739/2019.
11.10 Na homologação do resultado final, para assegurar os direitos dos candidatos com deficiência e preto ou pardo no preenchimento das vagas que surgirem no prazo do
concurso, serão classificados o máximo de candidatos previstos no item 11.9, respeitando os critérios de alternância e proporcionalidade estabelecida em lei, sendo a posição
ocupada pelo candidato que obtiver a melhor nota dentre os candidatos da mesma cota constante do Resultado Final, desde que classificados na Prova de Desempenho Didático,
de acordo com a reserva inicial de cada vaga conforme estabelecido na tabela a seguir:
Posição na lista de
classificação

Vaga reservada para
AC

1ª

1º classificado AC

2ª

2º classificado AC

3ª

1º classificado PP

4ª

3º classificado AC

5ª

1º classificado PCD

AC = Ampla Concorrência; PP = Pretos e Pardos; PCD = Pessoas com Deficiência
11.11 Os candidatos que excederem o número máximo de classificados para efeito de homologação, ainda que tenham obtido nota mínima exigida para a classificação neste
certame, serão considerados automaticamente reprovados neste Concurso Público.
12.

DA VALIDADE

12.1 O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01(um) ano, a contar da data da publicação do Edital de Homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União e no
site do IFMA-Campus Bacabal (https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/), podendo ser prorrogado por igual período, conforme conveniência e oportunidade da
Administração.
13.

DOS RECURSOS

13.1 Caberá recurso, contra os dispositivos deste edital, o resultado da prova didática e de títulos e da publicação do resultado provisório, após publicação as respectivas
divulgações, devidamente fundamentado, conforme cronograma constante neste edital (Anexo VII).
13.2 Os recursos somente serão analisados se estiverem dentro do prazo estabelecido neste Edital.
13.3 Os recursos deverão ser dirigidos ao Comissão Organizadora através do e-mailseletivo.bacabal@ifma.edu.br.
13.4
Aos recursos inverídicos e sem comprovação dos fatos ali citados, caberá a este Instituto tomar as medidas cabíveis que se fizerem necessárias a atos e/ou fatos, que
desabonem a conduta da Banca Examinadora ou deste Instituto e os procedimentos indenizatórios cabíveis.
13.5
14.

Decorrido o prazo recursal, ou julgado os eventuais recursos, será publicado o resultado final.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1
O Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto será realizado sob a responsabilidade do IFMA - Campus Bacabal, obedecidas às normas do
presente Edital.
14.2

O Processo Seletivo não constitui Concurso para ingresso no quadro Permanente de Ensino da Carreira de Magistério do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do IFMA.

14.3
Após a assinatura, o professor contratado deverá, de imediato, cumprir o horário de trabalho estabelecido pelo IFMA – Campus Bacabal, através da Diretoria de
Desenvolvimento de Educacional, nos horários e turmas por ela indicadas.
14.4 O Resultado Final do Processo Seletivo será homologado pelo Diretor Geral do IFMA deste Campus e publicado no Diário Oficial da União, no sitedo IFMA-Campus Bacabal
(https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/), contendo a relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo.
14.5
O Edital de Homologação do Resultado Final será publicado no Diário Oficial da União e no site do IFMA-Campus Bacabal (https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-eseletivos/), contendo a relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo, classificados por área/disciplina, por ordem de classificação.
14.6 A qualquer tempo, a inscrição, prova ou a contratação do candidato poderão ser anuladas, desde que verificada falsidade de declarações ou irregularidade nas provas e/ou
nos documentos.
14.7
Os candidatos não classificados terão 30 (trinta) dias, após o preenchimento das vagas objeto deste Processo Seletivo, para retirarem seus currículos no IFMA-Campus
Bacabal. Findo este prazo, os mesmos serão encaminhados para reciclagem.
14.8
Quaisquer alterações das disposições ora estabelecidas serão comunicadas através de Nota Oficial, a ser publicada no site do IFMA-Campus Bacabal
(https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/) e no Diário Oficial da União, vindo tal documento a constituir parte integrante deste Edital.
14.9 A aprovação e a classificação no Processo Seletivo geram para o candidato direito subjetivo à contratação, observando-se as disposições legais pertinentes e o interesse e a
conveniência do IFMA.
14.10

Fazem parte integrante deste Edital os Formulários para candidatos deficientes, com Enfermidade e/ou Hospitalizado, Recurso e demais anexos.

14.11 O candidato aprovado neste Processo Seletivo, obedecendo todas as normas legais, será contratado pelo IFMA – Campus Bacabal em conformidade com o presente Edital
e legislação em vigor.
14.12

Quaisquer dúvidas ou informações serão respondidas pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado no endereço eletrônicoseletivo.bacabal@ifma.edu.br.

14.13

Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela Direção Geral do IFMA – Campus Bacabal.

14.14

O presente Edital e todos seus Anexos estão disponíveis no sitehttps://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/.

14.15

Fica eleito o Foro da Justiça Federal do Maranhão para dirimir questões oriundas do presente Processo Seletivo.
Isa Prazeres Pestana
Diretor-Geral "Pró-tempore"

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS/ÁREAS/TEMAS DA PROVA DIDÁTICA

Área

Temas da Prova Didática

1. Planejamento estratégico e Análise do ambiente
organizacional
2. Teoria Geral da Administração
3. Gestão de Pessoas
4. Marketing: Conceitos e Composto de marketing
Administração 5. Planejamento e Controle da Produção
6. Comportamento e Perfil do empreendedor
7. Gestão da Qualidade
8. Administração Financeira
9. Fundamentos da Administração
10. Comportamento Organizacional.

ANEXO II - Modelo de Requerimento
____________________________________________________, candidato regularmente inscrito no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº ______________, inscrição nº
_________________, residente _________________________________________, nº __________ bairro ______________________, fone ( ) _____________, deficiência
___________________, requer a Vossa Senhoria condições especiais para fazer as Provas do Processo Seletivo em referência , anexando, para tanto, Atestado Médico.
N. Termos
P. Deferimento
Bacabal - MA, ______ de ___________________ de 20__.
______________________________________
Assinatura
CI nº ...................................

ANEXO III - Modelo de Recurso

Ao Presidente da Banca Examinadora
______________________________________________________candidato regularmente inscrito no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº _____________________________,
residente
à
____________________________,
n°
_____,
bairro
____________,
CEP
_______________________,
vem,
tempestivamente,
recorrer:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anexando __________________________ documento(s) e baseando-se nos seguintes argumentos:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________, ____de ___________________de 20__
______________________________________________________
Assinatura
CI: ____________________________CPF : ________________________________
Telefones de contato (____)___________________, Celular (___) ________________
E-mail: ________________________________________________

ANEXO IV – Ficha de Avaliação da Prova de Desempenho Didático
NOME DO CANDIDATO:
DATA DA PROVA: ___/___/_____
ÁREA:
PLANO DE AULA
1. Objetivos
2. Seleção do Conteúdo
Programático
3. Procedimentos Metodológicos
4. Recursos Didáticos
5. Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem
6. Previsão do Tempo
7. Referências
(A)
DESENVOLVIMENTO DA AULA
1. Domínio do Conteúdo
2. Operacionalização dos
Objetivos
3. Desenvolvimento dos
Procedimentos Metodológicos
4. Utilização Adequada dos
Recursos Didáticos
5. Execução dos Procedimentos
de Avaliação da Aprendizagem
6. Administração do Tempo
(B)

TEMA:

PONTOS
MÁXIMOS
0a5

PONTOS
ATRIBUÍDOS

ANÁLISE CRÍTICA

PONTOS
ATRIBUÍDOS

ANÁLISE CRÍTICA

0a5
0a5
0a5
0a5
0a2
0a3
0 a 30
PONTOS
MÁXIMOS
0 a 12
0 a 12
0 a 12
0 a 12
0 a 12
0 a 10
0 a 70

ANEXO V – INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
1. Prova de Título
1.1. A Prova de Título será realizada através de análise do currículo dos candidatos inscritos, obedecendo aos critérios estabelecidos de acordo com os quadros a seguir:
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Licenciatura Plena
Licenciatura obtida por Programas Especiais de Formação Pedagógica de
Docente de Ensino Fundamental, ensino Médio e da Educação Profissional
de Nível Médio.
Mestrado
Doutorado
Especialização (considerar até 02 certificados, valor unitário 0,30 pontos)
Atualização – CH mínima de 120h (considerar até 02 certificados, valor
unitário 0,10 pontos)
Extensão, Seminário ou Similar – CH acima de 40h (considerar até 02
cursos, valor unitário 0,1 ponto)
EXPERIÊNCIAS EM DOCÊNCIA
Ensino Fundamental- 0,2 pontos por ano letivo (considerar até 5 anos)
Ensino Médio/ Educação Profissional e Técnica- 0,4 pontos por ano letivo
(considerar até 5 anos)
Ensino Superior: Graduação- 0,2 pontos por semestre letivo (considerar até
05 semestres)

PONTOS
2,00
1,00

Ensino Superior: Pós-Graduação – 0,2 pontos por disciplina com carga
horária igual ou superior a 45h (considerar até 05 disciplinas)
EXPERIÊNCIA TÉCNICA- PROFISSIONAL EM ÁREA CORRELATA
De, no mínimo, um ano
De um a dois anos
De dois a três anos
Mais de três anos
PRODUÇÃO ACADÊMICA-CIÊNTÍFICA EM ÁREA CORRELATA
Livros ou capítulo de livros publicados
Artigos publicados em periódicos especializados
Trabalhos publicados em anais de congressos, seminários ou similares
Trabalhos apresentados em congressos, seminários ou similares

1,00

0,70
0,90
0,60
0,20
0,20
PONTOS
1,00
2,00
1,00

PONTOS
0,20
0,50
0,80
1,00
PONTOS
0,80
0,50
0,30
0,20

ANEXO VI – TERMOS DO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO E O Sr.(a) ________________________________ NOS TERMOS DO
ARTIGO 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI N°. 8.745, DE 09.12.93 (DOU DE 10.12.93) E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES.
Por este instrumento, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, criado pela Lei 11.982, de 2008,
inscrito no CNPJ n°, _______________, sediado na _______________, nº 04, Bairro ________, _____________, doravante denominado de INSTITUTO FEDERAL DO
MARANHÃO, neste ato representado pelo Reitor, _____________, _____________, _________, _________, portador da Carteira de Identidade n° _____________ SSP/MA e do
CPF n° _____________ domiciliado na Rua _____________, bairro _______________, _____________, CEP _________ e ________________, brasileiro, _________________,
professor, portador da Carteira de Identidade nº. ____________ e CPF nº _____________, residente e domiciliado na Rua _____________, _______________, _____________
CEP ______________ doravante denominado DOCENTE, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviço de magistério, por tempo determinado, nos termos previsto
no art.37, IX, da Constituição Federal, e da Lei 8.745, 09/12/93, e alterações posteriores, considerando ainda o disposto no Edital de Resultado Final e Homologação nº ____, de
______ de _________ de _________, publicado no DOU de _________ e processo nº ____________, da forma que se segue.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Pelo presente instrumento, o docente compromete-se a prestar serviço de magistério como professor substituto, por tempo determinado, tendo por fundamento a Lei 8.745, de 1993.
PARAGRÁFO ÚNICO
O docente realizará suas atividades educacionais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no Campus Bacabal, tomador de serviço, ministrando aulas
na área/disciplina de xxxxxxxx e exercendo suas atribuições em jornada de 20h (vinte horas) semanais, em horário determinado de acordo com as necessidades institucionais, não
podendo ser alterado a carga horária.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA EXCLUSÃO DO QUADRO PERMANENTE
O docente não pertence, nem virá a pertencer, a tabela ou quadro permanente da Instituição tomadora de serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA- DA REMUNERAÇÃO
MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO.
O docente do magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico perceberá, a titulo de remuneração 3.117,22 (três mil, cento e dezessete reais e vinte e dois centavo), o valor
correspondente ao vencimento básico da classe D I, Nível 1 (Lei 12.772, 28/12/2012), calculado de acordo com o regime de trabalho.
PÁRAGRAFO PRIMEIRO - Ao vencimento básico será acrescido o valor correspondente a Retribuição por Titulação (RT), não acumulável, instituída pela Lei 11.784, de 2008, se o
docente comprovar, por ocasião da celebração do presente contrato, ser possuidor de título de aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, conforme dispõe o art.2°da
Orientação Normativa do SRH/MP, N°05 de 28.10.2009.
PARAGRÁFO SEGUNDO – O Docente não faz jus a qualquer progressão funcional.
CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO E DA PUBLICIDADE
O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados da assinatura, ___/___/____ a ___/___/____, devendo ser publicado seu extrato no Diário Oficial da União, podendo
ser fundamentado na necessidade do serviço, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.
CLÁUSULA QUINTA
Aplicam-se ao docente, contratado, nos termos da Lei 8.745/93, o disposto nos artigos 53 e 54; 57 a 59; 63 a 66; 68 a 80; 97; 104 a 109; 110, inciso I, in fine e II, parágrafo único, a
115; 116, inciso I a V, alíneas a e c; VI A XII e parágrafo único; 117. Incisos I a IV e XVIII; 118 a 126; 127. Inciso I,II, III a 132, I a VII e IX a XIII; 136 a 142, INCISO I, primeira parte ,
a III, e parágrafos 1° ao 4°, 236; 238; 242 da Lei 8.112 de dezembro de 1990.
CLÁUSULA SEXTA
O docente substituto, acima denominado, não deverá:
I. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
II. Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança;
III.
Ser novamente contratado, com fundamento na Lei n°8.745/93, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese
prevista no inciso I, do art.2°, mediante prévia autorização, conforme determina o art.5°.
CLÁUSULA SÉTIMA-DA EXTINÇÃO
O presente contrato extinguir-se-á, sem direito a indenizações, pelo término do prazo contratual ou por iniciativa do contratado.
PARAGRÁFO PRIMEIRO- A extinção do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada com antecedência mínima de 30(trinta) dias.
PARAGRAFO SEGUNDO- A extinção do contrato, por iniciativa do tomador de serviço, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de
indenização correspondente a metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.
CLÁUSULA OITAVA
Fica eleito o foro da Justiça Federal do Maranhão da Seção Judiciária da cidade de São Luís, Estado do Maranhão para dirimir dúvidas ou para solucionar os conflitos resultantes
deste Pacto Contratual.
E, por estarem assim justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em 04(quatro) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.
São Luís - MA, ___ de ______ de 20__.
Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.
Contratado(a)
Testemunhas:
_____________________________________________
_____________________________________________

ANEXO VII – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
DATA OU PERÍODO
29/01/2021
29/01 a 30/01/2021
01/02/2021

EVENTO
Publicação do Edital no D.O.U e no site do IFMA.
Interposição de recursos contra os dispositivos do
Edital
Divulgação do resultado dos recursos conta os
dispositivos do Edital

01/02/2021

Divulgação dos membros da Comissão Organizadora

01 a 11/02/2021

Período de inscrições

Até 11/02/2021
Até 11/02/2021

Até 11/02/2021
12/02/2021
17 a 19/02/2021

19/02/2021
22/02/2021
22 a 23/02/2021
24/02/2021
25/02/2021
01 e 02/03/2021
03 e 04/03/2021
04/03/2021
05 a 06/03/2021
08/03/2021

Pagamento da taxa de inscrição
Prazo para encaminhamento do requerimento de
atendimento especial para a realização da prova
didática.
Prazo para a entrega ou envio do laudo médico que
comprove que o candidato é portador de necessidades
especiais.
Divulgação da relação de inscrições homologadas
Interposição de Recursos contra as inscrições
homologadas
Até as 17h do dia 19/02/2021
Divulgação da lista de inscrições homologadas após
recursos
Após as 18h
Divulgação dos nomes dos servidores que comporão a
Banca Examinadora.
Interposição de recursos contra composição da Banca
Examinadora
Divulgação do resultado dos recursos contra a
composição da Banca Examinadora
Divulgação do cronograma de sorteio e da realização
da prova didática.
Realização do sorteio da prova didática
Data de realização da prova didática e entrega de
currículos para prova de títulos
Divulgação da banca de heteroidentificação e do
resultado preliminar
Interposição de recursos ante o resultado preliminar e
contra composição da banca de heteroidentificação
Divulgação do resultado final após recursos e
convocação de candidatos para heteroidentificação

10/03/2021

Realização da heteroidentificação

10/03/2021

Divulgação do resultado da heteroidentificação

11 a 12/03/2021
15/03/2021

Interposição de recurso contra resultado
da heteroidentificação
Divulgação do resultado da interposição de recurso
contra resultado da heteroidentificação

16/03/2021

Homologação do Resultado Final

A partir de 17/03/2021

Publicação da Homologação do Resultado Final no
D.O.U

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RESERVA DE VAGA PARA PRETOS E PARDOS
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 negros referente ao Edital do Processo Seletivo Público Simplificado para Contratação de Professor n° xx/20xx de xx de março de 20xx.
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 20__.
Assinatura
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
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
Coord. de Gestão de Pessoas - Campus Bacabal - CGP-BAC
EDITAL Nº 3/2021

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO
ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO, CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no
DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais, torna público a relação de inscrições
homologadas do Processo Sele vo Simpliﬁcado, des nado à contratação de professor subs tuto para o Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, Área/Disciplina: Administração, nos termos do art. 37, inciso IX da Cons tuição Federal de 1988,
da Lei nº 8.745/93, e suas alterações, e o que consta no processo nº 23249.042834.2020-37.
1. INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

Ordem Candidato

Com
Atendimento Negro ou
deficiência especial
pardo

1
2

Ranilson Edilson da Silva
Marcio Bruno Diniz Carvalho

Não
Não

Não
Não

Sim
Não

3

Eridan Santos Reis

Não

Não

Não

4
5
6
7

Susanne Caldas Azevedo
Ianne Laís Parga da Silva
Eduarda da Silva Santos
Roosevelth Ramos Barroso Carvalho
Ozaias Wagner Ferreira de Carvalho
Wagner
Danyhele de Macedo Silva Lima
Roseane Borba dos Santos
Jackeline Blenda Oliveira Luz
Gleimisom Carlos Araújo Santos
João Paulo Viana Araújo
Luanda Carol de Sousa Fernandes
Emile Thalia Silva Aguiar
Maria Karolayne de Moura Costa
Inácio Ferreira Façanha Neto
Carlos Gutemberg Carvalho de
Sousa
Franklin Silva de Brito
Lucilene da Silva Mendes Sousa
Emanuely Ferreira dos Reis Luz
Gyan Patrick Ribeiro Braga
Kananda Dias Almeida
Bruno Luis Carvalho Sousa
Clarissa Fabiana de Freitas Silva

Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não

Não

Não

Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não

Não

Não

Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Situação
Deferida
Deferida
Indeferida
*item 4.2
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida
Deferida

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 1/2021, DE 6 DE JANEIRO DE 2021

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL,
nomeado nos termos da Portaria nº 336/2020, de 10 de dezembro de 2020, no uso de suas atribuições legais; e
considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.049601.2020-65,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
e
Considerando o que estabelece o ar go 38, § 2º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a nova
redação dada pelo art. 1º da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997,
RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Adalberto da Silva Junior – Técnico de Tecnologia da Informação , Matrícula SIAPE
nº 2184114, para responder, pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Campus Bacabal –
FG-02, no período de 04/01/2021 a 13/01/2021, em virtude do afastamento do tular Bruno de Loiola Marinho,
por mo vo de férias.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)

Tassio Teixeira Moraes
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral
Campus Bacabal
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 2/2021, DE 6 DE JANEIRO DE 2021

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 336/2020, de 10
de dezembro de 2020, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.049093.2020-15,
Considerando o disposto nos Artigos 10 e 10-A da Lei nº 11.091/05,
e a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:

Autorizar a Progressão Funcional por Capacitação, ao(à) servidor(a) Jucelino Conceicao Pereira,Assistente de
Alunos, Campus Bacabal, Matrícula SIAPE nº 2323292, passando do Nível de Capacitação III para o Nível de Capacitação IV, com
efeitos financeiros estabelecidos a partir de 29.12.2020, referente aos cursos Básico em Libras (120h), Desenho Instrucional (30h),
Gestão por Competência (40h), totalizando as 120 horas necessárias para a progressão.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Assinado eletronicamente
Tassio Teixeira Moraes
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral
Campus Bacabal

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 06/01/2021 15:50:10.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 06/01/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 205137
Código de Auten cação: cd2fa77cd4
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 3/2021, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL,
nomeado nos termos da Portaria nº 336/2020, de 10 de dezembro de 2020, no uso de suas atribuições legais; e
considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.048504.2020-55,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
e
Considerando o que estabelece o ar go 38, § 2º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a nova
redação dada pelo art. 1º da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997,
RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor José Mariano Silva Leite – Assistente em Administração, Matrícula SIAPE
nº 2240766, para responder, pela Coordenação de Planejamento e Gestão Patrimonial do Campus Bacabal – FG02, no período de 04/01/2021 a 13/01/2021, em virtude do afastamento do tular Lucas Cardozo Souza por
mo vo de férias.
Art. 2º. Tornar sem efeito a Portaria Nº 344/2020 , de 21 de dezembro de 2020,
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)

Tassio Teixeira Moraes
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral
Campus Bacabal

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 07/01/2021 10:42:40.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/01/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 205495
Código de Auten cação: 2ac5f88625
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 4/2021, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 309/2020, de 24
de novembro de 2020, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.000084.2021-15,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
R E S O L V E:
Art. 1º. Retificar a Portaria n° 339/2020 de 14 de dezembro de 2020 que trata de designar membros para Comissão Especial de
Compras da Agricultura Familiar (CECAF), com o objetivo de apoiar a instituição na aquisição de gêneros alimentícios diretos da
Agricultura Familiar com recursos do PNAE.
onde se lê:
NOME

Representação

Joanne Lwouyse Silva

Representante do setor

Rodrigues

de alimentação escolar

FUNÇÃO
Presidente

Representante dos
Lucas Cardozo Souza

setores administrativos

Membro

Representante da
Tereza Talyta Moura

assistência estudantil

Membro

Representante
Silimar Costa da Silva

institucional ligado à área

Membro

de extensão
Representação
Kássia Letícia de Lima

estudantil

Membro

Matos
Representantes da
Dalrilene Oliveira Silva

sociedade civil

Membro

leia-se:

NOME

Representação

Joanne Lwouyse Silva

Representante do setor

Rodrigues

de alimentação escolar

FUNÇÃO
Presidente

Representante dos
Lucas Cardozo Souza

setores administrativos

Membro

Representante da
Tereza Talyta Moura

assistência estudantil

Membro

Representante
Silimar Costa da Silva

institucional ligado à área
de extensão

Membro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 5/2021, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 336/2020, de
10 de dezembro de 2020, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.000318.202116,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Retificar a portaria nº 109/2019 de 23 de abril de 2019, que trata de designar os servidores para comporem o Núcleo
de Estudos Afrobrasileiros e indiodescendentes – NEABI no Instituto Federal do Maranhão do Campus Bacabal, com vigência de 2 (dois)
anos.

Onde se lê:
NOME

FUNÇÃO NA
COMISSÂO

Carla Georgea Silva

Presidente

Abigail Ferreira Milen

Membro

Ana Carolina Gomes da

Membro

Débora de Jesus Lima

Membro

Francisco Marques de

Membro

Ferreira

Silva

Melo

Oliveira Neto
Idovaldo Cunha da

Membro

Isa Prazeres Pestana

Membro

Jeymeson de Paula

Membro

Joanne Lwouyse Silva

Membro

Silva

Veloso

Rodrigues
Gildevan Nolasco

Membro

Marinalva Gonçalves

Membro

Lopes

Oliveira

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 6/2021, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 336/2020, de 20
de dezembro de 2020, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.000280.2021-81,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
R E S O L V E:
Designar os servidores, conforme quadro abaixo, para constituir a Comissão de acesso discente para atender à necessidade do
processo seletivo para ingresso no ensino técnico do IFMA-Campus Bacabal, com duração até julho/2021.
NOME

FUNÇÃO

Carlos Alberto Lira Júnior

Presidente

Adalberto da Silva Júnior

Membro

Carla Georgea Silva Ferreira

Membro

Dackson dos Santos Carvalho

Membro

Diogo Rogerio Alves Costa

Membro

Erika Fernanda da Rocha Sousa

Membro

Ellayne Lima Vieira

Membro

Fábio Sousa Batalha

Membro

Raphael Parga di Magalhães

Membro

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(Assinado eletronicamente)
Tassio Teixeira Moraes
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral
Campus Bacabal

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 08/01/2021 08:28:34.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/01/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 205772
Código de Auten cação: becccdf7fe
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 7/2021, DE 8 DE JANEIRO DE 2021

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 336/2020, de 20
de dezembro de 2020, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.000084.2021-15,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
R E S O L V E:
Art. 1º. Retificar a Portaria n° 339/2020 de 14 de dezembro de 2020 que trata de designar membros para Comissão Especial de
Compras da Agricultura Familiar (CECAF), com o objetivo de apoiar a instituição na aquisição de gêneros alimentícios diretos da
Agricultura Familiar com recursos do PNAE.
onde se lê:
NOME

Representação

Joanne Lwouyse Silva

Representante do setor

Rodrigues

de alimentação escolar

FUNÇÃO
Presidente

Representante dos
Lucas Cardozo Souza

setores administrativos

Membro

Representante da
Tereza Talyta Moura

assistência estudantil

Membro

Representante
Silimar Costa da Silva

institucional ligado à área

Membro

de extensão
Representação
Kássia Letícia de Lima

estudantil

Membro

Matos
Representantes da
Dalrilene Oliveira Silva

sociedade civil

Membro

leia-se:

NOME

Representação

Joanne Lwouyse Silva

Representante do setor

Rodrigues

de alimentação escolar

FUNÇÃO
Presidente

Representante dos
Lucas Cardozo Souza

setores administrativos

Membro

Representante da
Tereza Talyta Moura

assistência estudantil

Membro

Representante
Silimar Costa da Silva

institucional ligado à área
de extensão

Membro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 8/2021, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de
novembro de 2020, publicado no DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e
considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.000514.2021-91,
CONSIDERANDO

a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e,
o disposto nos Ar gos 10 e 10-A da Lei nº 11.091/05,
RESOLVE:
Autorizar a Progressão Funcional, por Mérito, ao(à) servidor(a) Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes , Assistente em
Administração, Campus Bacabal, Matrícula SIAPE nº 2327762, passando do Padrão de Vencimento 03 para o Padrão de
Vencimento 04, com efeitos ﬁnanceiros estabelecidos a par r de 11.01.2021.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 11/01/2021 11:16:41.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 11/01/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 9/2021, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO –
CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20 de novembro de
2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.049411.2020-48,
Considerando o disposto nos Artigos 10 e 10-A da Lei nº 11.091/05,
e a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:

Autorizar a Progressão Funcional por Capacitação, ao(à) servidor(a)Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes, Assistente em
Administração, Campus Bacabal, Matrícula SIAPE nº 2327762, passando do Nível de Capacitação III para o Nível de Capacitação IV,
com efeitos financeiros estabelecidos a partir de 11.01.2021, referente aos cursos Gestão por competência (40h), Gestão de equipe em
trabalho remoto (20h), SIAPE cadastro (40h), SIAPE folha (40h), Provas no processo administrativo disciplinar (20h), totalizando as 150
horas necessárias para a progressão.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Assinado eletronicamente
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 11/01/2021 15:28:02.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 11/01/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 206430
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 10/2021, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.000637.2021-21,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Designar os servidores, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão Local para Elaboração do Relatório de Execução
Anual do PDP/2020 para compor o Relatório Anual do IFMA, conforme Ofício - Circular nº 1/2021 - DIPIDH/PROPLADI/REITORIA/IFMA ,
de 07 de janeiro/2021, Campus Bacabal.

NOME

SETOR

FUNÇÃO NA
COMISSÂO

Aparecida Hidenaria Medeiros do Carmo

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Presidente

Carlos Alberto Lira Júnior

Diretoria de Desenvolvimento Educacional

Membro

Silimar Costa da Silva

Departamento de Extensão e Relações Institucionais

Membro

Gil Derlan Silva Almeida

Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Membro

Tássio Teixeira Moraes

Diretoria de Administração e Planejamento

Membro

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
(assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 11/01/2021 15:27:03.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 11/01/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 11/2021, DE 13 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de
novembro de 2020, publicado no DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e
considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.000513.2021-46,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
e
Considerando o que estabelece o ar go 38, § 2º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a nova
redação dada pelo art. 1º da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997,
RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Kadson Sousa Aquino – Administrador, Matrícula SIAPE nº 2164915, para
responder, pela Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos - Campus Bacabal – FG-02, no período de
05/01/2021 a 14/01/2021, em virtude do afastamento do tular Joabe dos Santos Melo , por mo vo de férias.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 13/01/2021 10:54:20.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 13/01/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 207528
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 12/2021, DE 13 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no
DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº
23249.000514.2021-91,

Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 20, de 18 de Julho de 2019;

RESOLVE:
Interromper por necessidade de serviço as férias do servidor Diogo Rogério Alves Costa , Matricula SIAPE 2231856,
Assistente em Administração, lotado no Departamento de Registro e Controle Acadêmico do Campus Bacabal, no período de
12.01.2021 a 20.01.2021, para reprogramação nos dias 01.06.2021 a 09.06.2021.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 14/01/2021 08:57:19.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 13/01/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 13/2021, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no
DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº
23249.000636.2021-87,

Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 20, de 18 de Julho de 2019;

RESOLVE:
Art.1º. Interromper por necessidade de serviço as férias do servidor Diogo Rogério Alves Costa, Matricula SIAPE 2231856, Assistente em
Administração, lotado no Departamento de Registro e Controle Acadêmico do Campus Bacabal, no período de 12.01.2021 a 20.01.2021, para
reprogramação nos dias 01.06.2021 a 09.06.2021.
Art. 2º. Tornar sem efeito a portaria nº 12/2021, de 13 de janeiro de 2021.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 14/01/2021 15:30:40.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 14/01/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 208150
Código de Auten cação: bbd8c68f72
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 14/2021, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de
novembro de 2020, publicado no DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e
considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.000607.2021-15,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
e
Considerando o que estabelece o ar go 38, § 2º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a nova
redação dada pelo art. 1º da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997,
RESOLVE:
Designar a servidora Joanne Lwouyse Silva Rodrigues – Nutricionista,

Matrícula SIAPE nº 1010309, para responder,

pela Coordenadoria de Assuntos Estudantis - Campus Bacabal – FG-02, no período de 11/01/2021 a 20/01/2021, em virtude do
afastamento da titular Tereza Talyta Carvalho de Moura, por motivo de férias.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 14/01/2021 15:30:08.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 15/2021, DE 15 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.000979.2021-41,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados como interlocutores do Campus Bacabal junto a Assessoria de Comunicação
do IFMA, equipe de comunicação e interlocução vinculada à Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC),
considerando a OS nº 12 de 17 de fevereiro de 2019.
Nome
Antônio

Rairon

Atividade
Moura

Arrais

Publicação de notícias no portal, acompanhamento de eventos
institucionais, administração das redes sociais do campus e administração da
comunicação interna do campus.

Adalberto da Silva Júnior

Atualização de conteúdo e publicação no portal do campus.

Art. 2º. Tornar sem efeito a Portaria n° 41/2019 de 25 de fevereiro de 2019.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 18/01/2021 08:56:10.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 15/01/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
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Código Veriﬁcador: 208751
Código de Auten cação: 8cd7d561c9

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 16/2021, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo n° 23249.001290.2021-34.
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:

Designar o servidor Dackson dos Santos Carvalho,

matrícula 2392848, Técnico de Laboratório - Área: informática, para

responder pela Coordenadoria de Apoio e Pesquisa Institucional, FG-02, no período de 25.01 a 29.01.2021, em virtude do afastamento
do titular Fábio Sousa Batalha.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró-Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 18/01/2021 11:11:35.
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Código Veriﬁcador: 209264
Código de Auten cação: ed586f596f

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 19/2021, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo n° 23249.000606.2021-71.
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:

Designar a servidora Aparecida Hidenaria Medeiros do Carmo, SIAPE 2222773, Auxiliar de Biblioteca, para responder
pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas - Campus Bacabal, FG-02, no período de 10.01.2021 a 15.01.2021, em virtude do
afastamento do(a) titular Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes, matrícula 2327762.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró-Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 18/01/2021 11:11:05.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 20/2021, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.001223.2021-10,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Designar os servidores, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão de elaboração de diretrizes e procedimentos para
acompanhamento de estudantes com necessidades específicas, Campus Bacabal, com carga horária de 2 horas semanais e prazo até
31 de julho de 2021.
NOME

FUNÇÃO NA COMISSÂO

Erika Fernanda da Rocha Sousa

Presidente

Jerlane Farias Caldas Lopes

Membro

Marinalva Gonçalves Oliveira

Membro

Virgínia Maria Barros de Almeida Ribeiro

Membro

Williane de Fátima Vieira Batista

Membro

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
(assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 18/01/2021 11:26:59.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 22/2021, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.001262.2021-17,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Retificar a portaria nº 6/2021 de 07 de janeiro de 2021, que trata de designar os servidores para constituir a Comissão
de acesso discente para atender à necessidade do processo seletivo para ingresso no ensino técnico do IFMA-Campus Bacabal, com
duração até julho/2021.
Onde se lê:
NOME

FUNÇÃO

Carlos Alberto Lira Júnior

Presidente

Adalberto da Silva Júnior

Membro

Carla Georgea Silva Ferreira

Membro

Dackson dos Santos Carvalho

Membro

Diogo Rogerio Alves Costa

Membro

Erika Fernanda da Rocha Sousa

Membro

Ellayne Lima Vieira

Membro

Fábio Sousa Batalha

Membro

Raphael Parga di Magalhães

Membro

Leia-se:
NOME

FUNÇÃO

Carlos Alberto Lira Júnior

Presidente

Adalberto da Silva Júnior

Membro

Carla Georgea Silva Ferreira

Membro

Dackson dos Santos Carvalho

Membro

Diogo Rogerio Alves Costa

Membro

Erika Fernanda da Rocha Sousa

Membro

Fábio Sousa Batalha

Membro

Raphael Parga di Magalhães

Membro

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore
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Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 18/01/2021 14:52:08.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 23/2021, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.001249.2021-68,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Retificar a portaria nº 114/2020 de 24 de março de 2020, que trata de constituir, a partir de 06 de março de 2020, a
Comissão permanente para desenvolvimento das ações do Plano de Permanência e Êxito do IFMA Campus Bacabal.
Onde se lê:
NOME

FUNÇÃO

Marinalva Gonçalves Oliveira

Presidente

Erika Fernanda da Rocha Sousa

Membro

Francisco de Assis Pereira Filho

Membro

Isa Prazeres Pestana

Membro

Tereza Talyta Carvalho de Moura

Membro

Leia-se:
NOME

FUNÇÃO

Marinalva Gonçalves Oliveira

Presidente

Erika Fernanda da Rocha Sousa

Membro

Francisco de Assis Pereira Filho

Membro

Carlos Alberto Lira Júnior

Membro

Tereza Talyta Carvalho de Moura

Membro

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 18/01/2021 14:51:09.
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Código Veriﬁcador: 209393
Código de Auten cação: 10cc65621c

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 24/2021, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no
DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo
n° 23249.001433.2021-16
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Art. 1° Cons tuir a par r de 16 de janeiro de 2021 a Comissão de heteroiden ﬁcação para validação da autodeclaração
étnico-racial de candidatos (as) pretos (as), no campus conforme o Art. 3º da Resolução CONSUP/IFMA n° 14 de 14/05/2019,
para ﬁns de preenchimento de vagas reservadas no sele vo de acesso ao Ensino Técnico e Superior 2021, com os seguintes
membros.
NOME
Carla Georgea Silva Ferreira
Dackson dos Santos Carvalho
Raphael Parga di Magalhães
Adalberto da Silva Júnior
Erika Fernanda da Rocha Sousa
Fábio Sousa Batalha

FUNÇÃO
Presidente
Titular
Titular
Suplente
Suplente
Suplente

Art. 2º Estabelecer o prazo de duração dos trabalhos até 31.07.2021.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como
a vidade de preparação, manutenção e apoio ao ensino conforme inciso II, art. 4º da Resolução CONSUP N° 067/2019
e deverão observar os seguintes parâmetros:
CARCA HORÁRIA SEMANAL
2 horas
SEMESTRE LETIVOS DE ATIVIDADE 2021.1
Art. 4º Para efeito de comprovação das a vidades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de
Par cipação em Comissão, emi da pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional, conforme Resolução CONDIR N° 12 de 07
de novembro de 2019.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró-Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 18/01/2021 14:50:20.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 26/2021, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.001296.2021-10,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Designar o (a) servidor (a) Carlos Alberto Lira Júnior, Gestor de Ensino, para compor o Comitê Assessor de Gestão do
Ensino (CAGEN), conforme solicitação no Ofício - Circular nº 6/2021 - PROEN/REITORIA/IFMA , de 14 de janeiro/2021.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 18/01/2021 14:48:50.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 18/01/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 27/2021, DE 19 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no
DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo
n° 23249.001433.2021-16
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Art. 1° Cons tuir, a par r de 16 de janeiro de 2020 a Comissão Recursal para atender o que preveem os Art. 6º e 7º da
Resolução CONSUP/IFMA n° 14 de 22/05/2019, para ﬁns de preenchimento de vagas reservadas no sele vo de acesso ao
Ensino Técnico e Superior 2021, com os seguintes membros.
NOME
Jakeline Pereira Bogea
Diogo Rogerio Alves Costa
Delcicleide Costa dos Reis
Danielle de Oliveira Santos
Joanne Lwouyse Silva Rodrigues
Jucelino Conceição Pereira

FUNÇÃO
Presidente
Titular
Titular
Suplente
Suplente
Suplente

Art. 2º Estabelecer o prazo de duração dos trabalhos até 31.07.2021.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como
a vidade de preparação, manutenção e apoio ao ensino conforme inciso II, art. 4º da Resolução CONSUP N° 067/2019
e deverão observar os seguintes parâmetros:
CARCA HORÁRIA SEMANAL
2 horas
SEMESTRE LETIVOS DE ATIVIDADE 2021.1
Art. 4º Para efeito de comprovação das a vidades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de
Par cipação em Comissão, emi da pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional, conforme Resolução CONDIR N° 12 de 07
de novembro de 2019.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró-Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 19/01/2021 15:05:46.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 28/2021, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de
2020, publicado no DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação
constante no Processo n° 23249.001293.2021-78, e:
a Portaria N° 430, de 30 de dezembro de 2020 do Ministério da Economia;

R E S O L V E:
Art. 1º Divulgar os dias de feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos e estabelecer os dias suspensão de
expediente no exercício de 2021, a serem observados no âmbito do Campus Bacabal do Instituto Federal do Maranhão, sem
prejuízo da prestação de serviços considerados essenciais:
Data

Dia da semana

O que é?

Fundamento/Observação

01 de janeiro

sexta-feira

Feriado Nacional

Confraternização universal - Lei
Federal nº 10.607, de 19/12/2002

15 de fevereiro

segunda-feira

Ponto Facultativo

Carnaval - Portaria N° 430/2020

terça-feira

Ponto Facultativo

Carnaval - Portaria N° 430/2020

quarta-feira

Ponto Facultativo (até
as 14h)

Cinzas - Portaria N° 430/2020

quarta-feira

Suspensão de
Expediente após as
14h

01 de abril

quinta-feira

Suspensão de
Expediente

Dia de credo ou religioso (quinta-feira
santa) – Com compensação de 8h de
trabalho

02 de abril

sexta-feira

Feriado Nacional

Paixão de Cristo – Lei Federal nº
9.093, de 12/09/1995

17 de abril

sábado

Feriado Municipal

Aniversário de Bacabal – Lei Municipal
N° 09, de 30/09/1959

21 de abril

quarta-feira

Feriado Nacional

Dia de Tiradentes – Lei Federal nº
10.607, de 19/12/2002

01 de maio

sábado

Feriado Nacional

Dia Mundial do Trabalho – Lei Federal
nº 10.607, de 19/12/2002

03 de junho

quinta-feira

Ponto Facultativo

Corpus Christi – Portaria N° 430/2020

29 de junho

terça-feira

Feriado Municipal

São Pedro – Lei Municipal N° 326, de
25/01/1980

16 de fevereiro
17 de fevereiro

17 de fevereiro

Com compensação de 4h de trabalho

28 de julho

quarta-feira

Feriado Estadual

Adesão do Maranhão à Independência
do Brasil – Lei Estadual N° 2.457 de
07/10/1964

07 de setembro

terça-feira

Feriado Nacional

Independência do Brasil - Lei Federal
nº 10.607, de 19/12/2002

01 de outubro

sexta-feira

Feriado Municipal

Santa Teresinha - Lei Municipal N° 326,
de 25/01/1980

12 de outubro

terça-feira

Feriado Nacional

Nossa Senhora Aparecida – Lei
Federal nº 6.802, de 30/06/1980
Dia do Professor

15 de outubro

sexta-feira

Feriado Escolar

28 de outubro

quinta-feira

Ponto Facultativo

Dia do Servidor Público - art. 236 da
Lei Federal nº 8.112, de 11/12/1990

01 de novembro

segunda-feira

Feriado Municipal

Santa Teresinha - Lei Municipal N° 326,
de 25/01/1980

02 de novembro

terça-feira

Feriado Nacional

Finados - Lei Federal nº 10.607, de
19/12/2002

15 de novembro

segunda-feira

Feriado Nacional

Proclamação da República - Lei
Federal nº 10.607, de 19/12/2002

24 de dezembro

sexta-feira

Suspensão de
Expediente até as 14h

Véspera de Natal - Com compensação
de 4h de trabalho

24 de dezembro

sexta-feira

Ponto Facultativo após
as 14h

Véspera de Natal - Portaria N°
430/2020

25 de dezembro

sábado

Feriado Nacional

Natal - Lei Federal nº 10.607, de
19/12/2002

31 de dezembro

sexta-feira

Suspensão de
Expediente até as 14h

Véspera de ano novo - Com
compensação de 4h de trabalho

31 de dezembro

sexta-feira

Ponto Facultativo após
as 14h

Véspera de ano novo - Portaria N°
430/2020

Decreto Federal nº 52.682, de
14/10/1963

Parágrafo único. As compensações a que se referem o caput deste artigo deverão ser realizada no mês em curso, ou no
mês imediatamente subsequente ao da suspensão do expediente.
Art. 2° A Diretoria de Desenvolvimento Educacional, a Diretoria de Administração e Planejamento e a Coordenadoria de
Gestão de Pessoas devem adotar providências com vistas nas compensações de trabalho previstas, na forma da Instrução
Normativa nº 2, de 12 de setembro de 2018 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
Art. 3° A Coordenadoria de Gestão de Pessoas deverá informar aos servidores os dias de compensação até o último dia do
mês anterior à data prevista para suspensão de expediente.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 29/2021, DE 21 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no
DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo
n° 23249.002033.2021-10, e:
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 16, de 09 de Julho de 2018.
RESOLVE:
Art. 1° Cons tuir o comitê local de Gestão Estratégica, responsáveis pelos indicadores do Planejamento Estratégico, do
Campus Bacabal, conforme relação dos servidores constantes do quadro em anexo.
Art. 2° Revogar a Portaria n°150 de 03 de junho de 2019.

NOME
Tássio Teixeira Moraes
Carlos Alberto Lira Junior
Gil Derlan Silva Almeida
Silimar Costa da Silva
Fabio Sousa Batalha
Aparecida Hidenaria Medeiros do Carmo
Kadson Sousa Aquino

SIAPE
1956631
1828536
2420577
1397808
2393836
2222773
2164915

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral "Pró-Tempore"

REPRESENTAÇÃO
Administração
Ensino
Pesquisa
Extensão
Pesquisa Ins tucional
Gestão de Pessoas
Administrador
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 30/2021, DE 26 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.002575.2021-92,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e,
o disposto nos Artigos 10 e 10-A da Lei nº 11.091/05,
RESOLVE:
Autorizar a Progressão Funcional, por Mérito, ao(à) servidor(a)Fabricio de Jesus Alves Sousa, Psicólogo, Campus Bacabal,
Matrícula SIAPE nº 2317691, passando do Padrão de Vencimento 03 para o Padrão de Vencimento 04, com efeitos financeiros
estabelecidos a partir de 24.11.2020.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 31/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.002370.2021-15,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores, conforme quadro abaixo, para comporem o quadro de avaliadores dos trabalhos a serem
apresentados no Seminário de Iniciação Científica – SEMIC 2020, Campus Bacabal.
SERVIDOR

FUNÇÃO

Abigail Ferreira Milen

Membro/Avaliador (a)

Ailson da Silva Lopes

Membro/Avaliador (a)

Carlos Alberto Lira Junior

Membro/Avaliador (a)

Cláudia Regina Brito Mendes

Membro/Avaliador (a)

Debora de Jesus Lima Melo

Membro/Avaliador (a)

Diogo Vinicius de Sousa Silva

Membro/Avaliador (a)

Emanuel da Cruz Lima

Membro/Avaliador (a)

Esther Gregório Oliveira

Membro/Avaliador (a)

Francisco Antônio Gudemberg Almeida Moura

Membro/Avaliador (a)

Francisco de Assis Parentes da Silva do Amaral
Ferreira
Isa Prazeres Pestana

Membro/Avaliador (a)
Membro/Avaliador (a)

Jucilane de Sousa Carlos

Membro/Avaliador (a)

Katharine Silva de Oliveira Soares

Membro/Avaliador (a)

Laryssa Sheydder de Oliveira Lopes

Membro/Avaliador (a)

Leonildes de Jesus Aguiar Vieira

Membro/Avaliador (a)

Marcos Fernando do Nascimento

Membro/Avaliador (a)

Maria das Graças de Oliveira e Silva

Membro/Avaliador (a)

Mery Sandra Santos Leal

Membro/Avaliador (a)

Regina Rosa Parente

Membro/Avaliador (a)

Sandro David Bezerra do Nascimento

Membro/Avaliador (a)

Silimar Costa da Silva

Membro/Avaliador (a)

Simone Kelly Rodrigues Lima

Membro/Avaliador (a)

Sonadson Diego de Paula Nery

Membro/Avaliador (a)

Tetisuelma Leal Alves

Membro/Avaliador (a)

Thais Silva da Rocha

Membro/Avaliador (a)

Thiago Coelho Silveira

Membro/Avaliador (a)

Tiago Linus Silva Coelho

Membro/Avaliador (a)

Williane de Fatima Vieira Batista

Membro/Avaliador (a)

Art. 2º. Início dos trabalhos em 01/03/2021 e término até 31/03/2021.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
(assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 32/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.002598.2021-05,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores, conforme quadro abaixo, para comporem a comissão para planejamento e reordenamento da
ocupação de espaços no Campus Bacabal, carga horária (2h) semanais e validade de 1(um) mês.
NOME

SIAPE

FUNÇÃO

REPRESENTAÇÃO

Carlos Alberto Lira Junior

1828536

Presidente

Ensino

Ailson da Silva Lopes

2314663

Membro

Ensino

Tereza Talyta Carvalho de Moura 1872976

Membro

CAE

Tássio Teixeira Moraes

1956631

Membro

Administração

Lucas Cardozo Souza

1871192

Membro

Administração
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 33/2021, DE 29 DE JANEIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no
DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº
23249.046207.2020-75,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º Cons tuir, a par r de 29 de janeiro de 2021, a Comissão organizadora dos Processo Sele vo Público
Simpliﬁcado para Contratação de Professor Subs tuto regido pelo Edital nº 02 de 29 de janeiro de 2021 , publicado no DOU
de 29.01.2021, com os seguintes membros:
NOME
Carlos Alberto Lira Junior
Francisca Luicelena Novais de Paula
Raphael Parga Di Magalhães
Joaquim Thelho da Rocha Magalhães

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
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Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 34/2021, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.003104.2021-00,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Retificar a portaria nº 20/2021 de 18 de janeiro de 2021, que trata de designar os servidores para constituir a Comissão
de de elaboração de diretrizes e procedimentos para acompanhamento de estudantes com necessidades específicas, Campus
Bacabal, com carga horária de 2 horas semanais e prazo até 31 de julho de 2021.
Onde se lê:
NOME

FUNÇÃO NA COMISSÂO

Erika Fernanda da Rocha Sousa

Presidente

Jerlane Farias Caldas Lopes

Membro

Marinalva Gonçalves Oliveira

Membro

Virgínia Maria Barros de Almeida Ribeiro

Membro

Williane de Fátima Vieira Batista

Membro

Leia-se:
NOME

FUNÇÃO NA COMISSÂO

Erika Fernanda da Rocha Sousa

Presidente

Jerlane Farias Caldas Lopes

Membro

Marinalva Gonçalves Oliveira

Membro

Virgínia Maria Barros de Almeida Ribeiro

Membro

Odeir de Jesus Lima

Membro

Marcos Fernando do Nascimento

Membro

Tereza Talyta Carvalho de Moura

Membro

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
(assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 35/2021, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO –
CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20 de novembro de
2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.003136.2021-05,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Retificar a portaria nº 78/2020 de 20 de fevereiro de 2020, que trata de designar os servidores para constituir, a partir de 19
de fevereiro de 2020, a Comissão da Semana da Consciência Negra do IFMA Campus Bacabal composta pelos seguintes membros:
Onde se lê:
NOME

FUNÇÃO

Carla Georgea Silva Ferreira

Presidente

Ana Carolina Gomes da Silva

Membro

Marcos Fernando do Nascimento

Membro

Leandro Lago Santos Pinheiro

Membro

Jakeline Pereira Bogea

Membro

Leia-se:
NOME

FUNÇÃO

Carla Georgea Silva Ferreira

Presidente

Ana Carolina Gomes da Silva

Membro

Marcos Fernando do Nascimento

Membro

Leandro Lago Santos Pinheiro

Membro

Jakeline Pereira Bogea

Membro

Danielle de Oliveira Santos

Membro

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
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Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 03/02/2021 08:55:40.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 02/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 216672
Código de Auten cação: 9c9821df57

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 36/2021, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no
DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº
23249.046207.2020-75,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º Cons tuir, a par r de 02 de fevereiro de 2021, a Comissão organizadora dos Processo Sele vo Público
Simpliﬁcado para Contratação de Professor Subs tuto regido pelo Edital nº 02 de 29 de janeiro de 2021 , publicado no DOU
de 29.01.2021, com os seguintes membros:
NOME
Carlos Alberto Lira Junior
Francisca Luicelena Novais de Paula
Jucelino Conceicao Pereira
Joaquim Thelho da Rocha Magalhães

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro

Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 33, de 29 de janeiro de 2021.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes, COORDENADOR - FG2 - CGP-BAC, em 05/02/2021 09:56:44.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 05/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 218401
Código de Auten cação: de319bca48

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 37/2021, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no
DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº
23249.046207.2020-75,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º Cons tuir, a par r de 02 de fevereiro de 2021, a Comissão organizadora dos Processo Sele vo Público
Simpliﬁcado para Contratação de Professor Subs tuto regido pelo Edital nº 02 de 29 de janeiro de 2021 , publicado no DOU
de 29.01.2021, com os seguintes membros:
NOME
Carlos Alberto Lira Junior
Francisca Luicelena Novais de Paula
Jucelino Conceicao Pereira
Joaquim Thelho da Rocha Magalhães

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro

Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 33, de 29 de janeiro de 2021.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 08/02/2021 09:20:48.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 05/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 218407
Código de Auten cação: 750f0646c8

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 38/2021, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no
DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº
23249.003961.2021-00,

Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 20, de 18 de Julho de 2019;

RESOLVE:
Interromper por necessidade de serviço as férias da servidora Aparecida Hidenaria Medeiros do Carmo, Matricula SIAPE
2222773, Auxiliar de Biblioteca, lotada na Coordenadoria de Gestão de Pessoas , a par r dos dias 06/01/2021 até 09/01/2021
e 19/02/2021 até 01/03/2021, para gozo no período respec vamente 05/04/2021 a 08/04/2021 e 15/03/2021 a 26/03/2021.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 39/2021, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.000155.2021-71,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores, conforme quadro abaixo, para comporem a comissão responsáveis por organizar o Seminário
de Iniciação Científica 2020, conforme recomendação da PRPGI através das “orientações para a realização do seminário de
iniciação científica – semic nos campi 2020”, será responsável pelo planejamento e execução do evento no IFMA/Campus Bacabal.

NOME

SIAPE

Gil Derlan Silva Almeida

2420577

FUNÇÃO NA COMISSÂO
Presidente

Tânia Maria da Silva Lima

1942671

Membro

Jeymeson de Paula Veloso

1038936

Membro

Gildevan Nolasco Lopes

1903167

Membro

Tássio Teixeira Moraes

2406475

Membro

Art. 2º. Duração de dois meses, com início de suas atividades de 20 de janeiro de 2021 a 20 de março de 2021.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
(assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 08/02/2021 09:19:12.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 04/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 217887
Código de Auten cação: e18928e989

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 40/2021, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.004193.2021-01,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores, conforme quadro abaixo, para comporem a comissão gestora do livro didático, com carga
horária (1h) semanal e validade de 2(dois) anos, Campus Bacabal.

NOME

FUNÇÃO NA

SIAPE

COMISSÂO

REPRESENTAÇÃO

Carlos Alberto Lira Junior

1828536

Presidente

Ensino

Danielle de Oliveira Santos

2171138

Membro

Biblioteca

Katharine Silva de Oliveira Soares

2333571

Membro

Ensino

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
(assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 08/02/2021 19:02:15.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 219645
Código de Auten cação: 85bf7951cd

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 41/2021, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO –
CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20 de novembro de
2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº

23249.000155.2021-71,

CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Retificara portaria

nº 39/2021 de 05 de fevereiro de 2021, que trata de designar os servidores para comporem

a comissão responsáveis por organizar o Seminário de Iniciação Científica 2020, conforme recomendação da PRPGI através das
“orientações para a realização do seminário de iniciação científica – semic nos campi 2020”, será responsável pelo planejamento e
execução do evento no IFMA/Campus Bacabal.
Onde se lê:
NOME

SIAPE

FUNÇÃO NA COMISSÂO

Gil Derlan Silva Almeida

2420577

Presidente

Tânia Maria da Silva Lima

1942671

Membro

Jeymeson de Paula Veloso

1038936

Membro

Gildevan Nolasco Lopes

1903167

Membro

Tássio Teixeira Moraes

2406475

Membro

Leia-se:
NOME

SIAPE

FUNÇÃO NA COMISSÂO

Gil Derlan Silva Almeida

2420577

Presidente

Tânia Maria da Silva Lima

1942671

Membro

Jeymeson de Paula Veloso

1038936

Membro

Gildevan Nolasco Lopes

1903167

Membro

Lívia Xerez Pinho

2406475

Membro

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 08/02/2021 19:07:52.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 219657
Código de Auten cação: d5a6e9b732

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 42/2021, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de
novembro de 2020, publicado no DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e
considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.004347.2021-57,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
e
RESOLVE:
Designar o servidor Jose Mariano Silva Leite Junior , matricula 2240766, CPF 010.399.443-29, como
responsável pela gestão dos recursos ﬁnanceiros do Suprimento de Fundos do IFMA – Campus Bacabal
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 09/02/2021 10:47:44.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 09/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 219812
Código de Auten cação: 0b06d4d7f8

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 43/2021, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.049442.2020-07,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e,
o disposto nos Artigos 10 e 10-A da Lei nº 11.091/05,
RESOLVE:
Autorizar a Progressão Funcional, por Mérito, ao(à) servidor(a)Adalberto da Silva Junior, Técnico de Tecnologia da
Informação, Campus Bacabal, Matrícula SIAPE nº 2184114, passando do Padrão de Vencimento04 para o Padrão de Vencimento 05,
com efeitos financeiros estabelecidos a partir de 23.12.2020.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 10/02/2021 15:16:52.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 220381
Código de Auten cação: c2b14e87e0

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 44/2021, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no
DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº
23249.004554.2021-10,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Dispensar a par r de 01 de março de 2021 o servidor Francisco Marques de Oliveira Neto , SIAPE 2296155, Professor
Ens Basico Tecn Tecnologico, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Meio Ambiente Aplicado ao
Ensino de Ciências, do campus Bacabal.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 11/02/2021 08:44:21.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 220946
Código de Auten cação: 7eafc4294b

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 46/2021, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no DOU de 20
de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.002598.2021-05,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão do Comitê Gestor da Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P), Campus Bacabal, com carga horária (2h) semanais e validade de 2(dois) anos.
NOME

SIAPE

Abigail Ferreira Milen
Antonio Roberto Passos Sousa
Gildevan Nolasco Lopes
Laryssa Sheydder de Oliveira Lopes
Jose Mariano Silva Leite Junior
Delcicleide Costa dos Reis
Pedro Jus no da Silva Junior
Maria das Graças de Oliveira e Silva
Mery Sandra Santos Leal
Tânia Maria da Silva Lima
Lucas Cardozo Souza
Fabio Sousa Batalha

1825579
3209936
1903167
1697528
2240766
3102247
2400754
1934341
1301529
1942671
1871192
2393836

FUNÇÃO

Presidente
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
(assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

REPRESENTAÇÃO

DEN
DDE
DEN
DEN
DAP
DRG
DDE
DEN
DEN
DEN
DAP
DRG

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 11/02/2021 15:17:58.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 11/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 221345
Código de Auten cação: e7659469b6

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 45/2021, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORA-GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 5.114, de 19 de novembro de 2020, publicado no
DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº
23249.004554.2021-10,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019.

RESOLVE:
Designar a par r de 01 de março de 2021 a servidora Tania Maria da Silva Lima – SIAPE 1942671, Professor Ens Basico
Tecn Tecnologico, para desempenhar a função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Meio Ambiente
Aplicado ao Ensino de Ciências, do campus Bacabal.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 11/02/2021 08:43:42.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 220955
Código de Auten cação: 5bb6080ca7

Ins tuto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Governador João Alberto sn ,Areial, Bacabal- MA, None, BACABAL / MA, CEP - Fone: None

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA - CCLQ

RESOLUÇÃO Nº 01 de 26 de outubro de 2020
Aprova as normas para a prática de estágio Curricular
Supervisionado II do Curso de Licenciatura em Química
oferecido pelo Instituto Federal do Maranhão –
IFMA/Campus Bacabal, na forma remota, visando repor
o calendário escolar e, estabelecer demais orientações
em decorrência das ações tomadas para o
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus,
causador da COVID-19.
A PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA, IFMACAMPUS BACABAL, no uso de suas atribuições consagradas na Resolução Nº 60 de 3 de
junho de 2013 do CONSUP; e
CONSIDERANDO a Resolução Nº 27/2006 do Conselho Diretor (CONDIR), que tem a
finalidade de aprovar o regulamento das atividades acadêmico-científico-culturais dos
cursos de Licenciatura do CEFET-MA;
CONSIDERANDO a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da Educação Nacional (LDB);
CONSIDERANDO a Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio e dá
outras providências;
CONSIDERANDO a Resolução IFMA n° 122 de 12 de dezembro de 2016, que dispõe sobre
as Normas de Estágio Supervisionado para os Cursos de Graduação do IFMA;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP n° 05 de 28 de abril de 2020, que trata sobre a
Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não
presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da
Pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a Portaria MEC 544 de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação
de pandemia do novo coronavírus - Covid-19;
CONSIDERANDO a Portaria IFMA nº 2.934, de 10 de julho de 2020, que estabelece o
Protocolo de Normas e Condutas para Uso dos Espaços Acadêmicos e Administrativos
durante a pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a Portaria IFMA nº 4.426 de 22 de setembro de 2020, que orienta quanto
aos procedimentos a serem adotados pelos Campi no tocante à substituição de práticas

presenciais de estágio e de laboratório por atividades não presenciais, em observância ao
disposto nas Portaria MEC nº 544/2020 e 617/2020 e quanto às possibilidades de estágio
presencial no contexto da Pandemia.
CONSIDERANDO a Portaria Nº 255/2020 de 29 de setembro de 2020, que designa os
servidores Williane de Fátima Vieira Batista (Presidente), Carla Georgea Silva Ferreira
(Membro), (Membro), Marcos Fernando do Nascimento (Membro), Marinalva Gonçalves
Oliveira (Membro), Tânia Maria da Silva Lima (Membro), para elaborarem os
procedimentos a serem adotados referente à substituição de práticas presenciais de
Estágio Curricular Supervisionado II, do curso de Licenciatura em Química do IFMA Campus Bacabal, por atividades não presenciais e quanto às possibilidades de estágio
presencial no contexto da Pandemia.
R E S O L V E:
Regulamentar as normas para as atividades de Estágio Curricular
Supervisionado II, do curso de Licenciatura em Química oferecido pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Bacabal, de maneira a
complementar a Resolução IFMA n° 122 de 12 de dezembro de 2016, excepcional e
exclusivamente enquanto durar o período das ações tomadas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública, decorrente da pandemia do novo coronavírus, causador da
COVID-19.

Profª Dra Tânia Maria da Silva Lima
Presidente do Colegiado do Curso de
Licenciatura em Química do IFMA – Campus Bacabal

NORMAS PARA A PRÁTICA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO
DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DO IFMA/CAMPUS BACABAL DURANTE A
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS CAUSADOR DA COVID-19
Art. 1º. O Estágio Curricular Supervisionado II deve ser realizado,
preferencialmente, por meio remoto, conforme a natureza das atividades do curso de
graduação, de modo a atender aos protocolos de saúde e de segurança recomendado pela
OMS, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, causador da COVID-19.
Art. 2º. O Estágio Curricular Supervisionado II poderá ser realizado de forma
remota por meio das plataformas de web conferência, desde que a instituição Concedente
e o Professor de Estágio do IFMA/Campus Bacabal estejam de acordo.
§1º A opção de realização na modalidade remota possibilita ao estagiário ter
acesso às escolas que estão fisicamente distantes e que apresentam modalidade de ensino
que possam contribuir para o seu aprofundamento de estudos.
Art. 3º. Na hipótese de o Estágio Curricular Supervisionado II ser realizado de
forma remota, deve ser assegurado o registro das atividades desenvolvidas no estágio e
garantida a participação do Supervisor da Instituição Concedente, nas etapas de
planejamento e execução das atividades remotas.
Art. 4º. Será permitido o estágio em escolas públicas e privadas da cidade onde
residem, que estejam ofertando aulas de maneira remota pelas plataformas de web
conferência, bem como, no ensino técnico do IFMA/Campus Bacabal.
Art. 5º. As atividades do Professor de Estágio Curricular Supervisionado II
poderão ser mantidas de maneira não presencial, utilizando-se dos meios tecnológicos
disponíveis, como o uso das plataformas de web conferência para os encontros com os
estagiários.
Parágrafo Único. Recomenda-se que o Professor de Estágio colabore com o
esclarecimento de dúvidas apresentadas pelo estudante durante a realização das
atividades e acompanhe o cronograma das atividades propostas pela instituição
Concedente, promovendo as intervenções que considerar pertinentes.
Art. 6º. A Coordenação do Curso de Licenciatura em Química deverá
estabelecer, caso julgue pertinente, normativas complementares para a contabilização da
carga horária, registro e comprovação das atividades realizadas no estágio e a sua forma
de avaliação no respectivo curso.
Art. 7º. Cabe ao Professor da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado II
apresentar ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Química, um Plano de Trabalho
Específico de Estágio, que será parte integrante do Planejamento do Departamento de
Ensino.

§1º O Plano de Trabalho Específico de Estágio deve ser elaborado com base no
modelo constante do Anexo I desta resolução e após aprovação pelo Colegiado do Curso
deve ser encaminhado ao Departamento de Ensino (DEN) e a Diretoria de Desenvolvimento
Educacional (DDE) para homologação.
§2º O modelo de Plano de Trabalho Específico do Estágio Curricular
Supervisionado II, pode ser complementado com outras informações que o Coordenador
de Estágio ou a Coordenação do Curso julgar relevantes.
§3º As atividades para o desenvolvimento do estágio supervisionado II durante
o período abordado por esta resolução, encontram-se no anexo II.
Parágrafo Único. As flexibilizações contidas nesta resolução poderão ser
aplicadas enquanto durar o período de pandemia.
Art. 8º A prática de estágio exclusivamente presencial somente poderá ser
realizada em estabelecimentos autorizados a funcionar regularmente, conforme decretos
federais, estaduais e/ou municipais, quando do retorno das atividades das concedentes.
§1º A prática de estágio exclusivamente presencial deverá seguir as orientações
da OMS de prevenção à COVID-19 e as normativas institucionais, em especial a Portaria
IFMA nº 2.934, de 10 de julho de 2020.
§2º Para a realização do estágio presencial, o IFMA deverá solicitar à Instituição
de Ensino concedente de estágio uma declaração de que está autorizada a funcionar
regularmente, atendendo às recomendações dos órgãos de saúde quanto à proteção dos
estagiários, anexando cópia do protocolo de saúde no contexto da Pandemia.
§3º Para iniciar o estágio obrigatório de forma presencial os estudantes devem
encaminhar à Coordenação do Curso de Licenciatura em Química, o formulário Termo de
Ciência e Responsabilidade sobre Estágio Obrigatório dos Cursos do IFMA durante a
Pandemia da COVID-19 devidamente assinado via correio eletrônico (e-mail), nos termos
do Anexo III.
Art. 9º. Casos omissos serão dirimidos pelo colegiado do curso e as dúvidas
podem
ser
encaminhadas
via
e-mail
à
coordenação
do
curso:
quimica.bacabal@ifma.edu.br.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO DE ESTÁGIO

COMPONENTE
CURRICULAR:

Estágio Curricular Supervisionado II
LISTA DE ALUNOS E FORMA DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Mídias digitais para
Forma de realização do
Alunos(as)
educação (zoom, google
estágio
meet, outros)
( ) presencial ( ) Remota
( ) presencial ( ) Remota
( ) presencial ( ) Remota
( ) presencial ( ) Remota
( ) presencial ( ) Remota
( ) presencial ( ) Remota
CAMPOS DE ESTÁGIO
ALUNO(A):
Nome da Instituição Pública ou Privada
CNPJ
Endereço
Telefone
E-mail
Responsável
SUPERVISORES DOCENTES E ESTÁGIÁRIOS
Estagiário(a)
Supervisor(a)
Telefones
E-mails
CH de supervisão diária
CH de supervisão semanal

1. EMENTA:
Apresentar a ementa original, conforme consta na RESOLUÇÃO Nº 23/2005, de 30 de
junho de 2005 e na RESOLUÇÃO Nº. 37/2006, de 19 de outubro de 2006, bem como
as alterações realizadas para o período letivo 2020.1.
2. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:

3. METODOLOGIA:
4. AVALIAÇÃO:

(Local), ___ de ________ de 2020.
_________________________________________
(NOME)
Professora de Estágio do Curso de Licenciatura em Química

ANEXO II
ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DURANTE O
PERÍODO ABORDADO POR ESTA RESOLUÇÃO
Etapa de
desenvolvimento do
estágio
Estágio II – 70H:
Etapa da Observação
Participante

Atividades passíveis de serem realizadas remotamente

• Acompanhamento e auxílio na preparação de
atividades que serão realizadas remotamente e na
preparação de material didático e sequências de
ensino.
• Elaborar atividades que possam auxiliar estudantes
com dificuldades de aprendizagem.
• Organização e gestão de Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVAs) em conjunto com o supervisor,
para contribuir com o processo de ensinoaprendizagem.
• Atividades de apoio para estudantes das escolas
concedente de estágio, com necessidades
educacionais específicas, na realização das atividades
não-presenciais;
• Acompanhar e auxiliar no desenvolvimento de
projetos de responsabilidade do supervisor.
• Participação em aulas remotas organizadas pela
escola, dando suporte ao docente, acompanhando as
atividades realizadas remotamente pelos alunos com
intervenção (interação com os estudantes).
• Correção de atividades realizadas remotamente em
conjunto com o supervisor.
• Participação nas reuniões de pais/responsáveis e
professores, conselhos escolares ou equivalentes.
• Pesquisa/Entrevista com a comunidade escolar por
meio de Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs).
• Participação em conferências e na organização de
eventos.

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOBRE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, DE FORMA
PRESENCIAL, DOS CURSOS DO IFMADURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
Eu,_________________________________________________________RG___________
___________
nascido(a)
em____/____/___________,
CPF
____________________________, matriculado(a) no _____ período, no ___ semestre de
2020, do Curso de ___________do IFMA Campus __________, ciente quanto à existência
da pandemia declarada pela OMS (Organização Mundial de Saúde), da situação de
emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) e das
consequências em relação a minha formação e antecipação de colação de grau e demais
responsabilidades, declaro para todos os efeitos e fins que:
( ) Tenho conhecimento a respeito das medidas de prevenção e cuidados necessários para
evitar o contágio do Novo Coronavírus (COVID-19) e de outras doenças contagiosas nos
ambientes de estágios.
( ) Tenho plenas condições físicas e mentais de exercer as atividades de estágio junto às
concedentes, não me incluo no grupo de risco para COVID-19 (*), motivo pelo qual
manifesto a minha opção de continuar/iniciar com as minhas atividades de estagiário e
declaro que faço e farei uso regular dos equipamentos de proteção individual e coletiva,
ciente de que são necessários para a minha proteção, conforme preconizado pelo IFMA e
pela supervisão de estágios e estou ciente dos riscos, sendo que, em caso de não haver
equipamento ou material de proteção e segurança, deverei suspender imediatamente o
prosseguimento das minhas atividades de estágio, devendo comunicar formalmente tal
situação ao supervisor de estágio e à coordenação do curso, a quem compete tomar as
providências cabíveis.
_____________________, MA,____ de _____________________ de 2020.

Assinatura do (a) Estudante

Assinatura do Coordenador do Curso

Assinatura do (a) Supervisor (a) de
Estágio do IFMA

Assinatura do Responsável Legal da
Concedente

* Conforme a Portaria IFMA nº 2.934, de 10 de julho de 2020, são considerados grupo de
risco:
• Pessoas com 60 anos ou mais;
• Imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves;
• Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de
diagnóstico de infecção por COVID-19, desde que haja coabitação;
• Gestantes e lactantes.

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA - CCLQ
RESOLUÇÃO Nº 02/2020 de 25 de novembro de 2020

Aprova as normas para o cumprimento das
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais
(AACC) do Curso de Licenciatura em Química
do IFMA-Campus Bacabal e revoga a
Resolução nº 06 de 27 de abril de 20 de
2016.
O PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DO IFMACAMPUS BACABAL, no uso de suas atribuições consagradas na Resolução Nº 60 de 3 de junho
de 2013 do CONSUP; e,
CONSIDERANDO a Resolução Nº 27/2006 do CONDIR;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 02 de 19 de fevereiro de 2002, que determina para
os cursos de Licenciatura, a obrigatoriedade do cumprimento de pelo menos 200 (duzentas)
horas de carga horária, em forma de atividades acadêmicas, científicas e culturais (AACC)
diversas.
CONSIDERANDO a Portaria Nº 129/2020 de 29 de Abril de 2020 que designa os membros do
colegiado, Tânia Maria da Silva Lima (Presidente), Emanuel da Cruz Lima (Membro),
(Membro), Maria das Graças de Oliveira e Silva (Membro), Tetisuelma Leal Alves (Membro),
Williane de Fátima Vieira Batista (Membro) para reformularem a Resolução nº 06 de 27 de
abril de 2016, que dispõe sobre normas para o cumprimento das atividades complementares
no curso de graduação de Licenciatura em Química, do IFMA-Campus Bacabal.

RESOLVEM:
Art. 1º Aprovar o regulamento que tem por finalidade normatizar o oferecimento, o
aproveitamento e a validação das atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) previstas
no currículo do curso de Licenciatura em Química do IFMA-Campus Bacabal.
Art. 2º A presente Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e deverá ser publicada
no Boletim de Serviço Interno do Campus.

Profª Dra Tânia Maria da Silva Lima
Presidente do Colegiado do Curso de
Licenciatura em Química do IFMA – Campus Bacabal

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO - CIENTÍFICO – CULTURAIS DO CURSO DE
LICENCIATURA EM QUÍMICA DO IFMA-CAMPUS BACABAL
Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar o oferecimento, o
aproveitamento e a validação das atividades Acadêmico - Científico -Culturais previstas no
currículo do curso de Licenciatura em Química do IFMA-Campus Bacabal.
Art. 2º. As Atividades Acadêmico - Científico – Culturais (ACC) são práticas obrigatórias e têm
como objetivo flexibilizar o currículo, possibilitando que cada graduando possa fazer escolhas
para melhor aproveitar suas habilidades, sanar deficiências e ampliar conhecimentos que
contribuam para sua formação profissional.
Art. 3º. As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais do Curso de Licenciatura em Química
terão carga horária global de 200 horas, devendo ser cumpridas ao longo do Curso.
Art. 4º. As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais das licenciaturas são obrigatórias e
organizam-se em dois grupos:
Grupo 1 – Atividades Acadêmico - Científicas que incluem ensino e pesquisa;
Grupo 2 – Atividades de Extensão e Culturais.
§ 1º. Os alunos deverão distribuir a carga horária das Atividades Acadêmico-CientíficoCulturais, obrigatoriamente, nos dois grupos acima indicados.
§ 2º. As atividades listadas em cada Grupo terão equivalência limitada, conforme anexo III.
Art. 5º. As atividades do Grupo 1 – Acadêmico - Científicas, que podem englobar até 140 horas
para fins de aproveitamento e registro no histórico escolar, compõem-se dos seguintes tipos:
a. disciplinas cursadas em IES (Instituição de Ensino Superior) e não contempladas no
Currículo do Curso;
b. monitorias em disciplinas do próprio Curso;
c. estágio extracurricular realizado no IFMA ou em Instituição conveniada, desde que
haja relação com a formação profissional do aluno;
d. atividades de iniciação científica e equivalentes aprovadas pela PRPGI (Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação);
e. autoria de livro;
f. publicação de capítulo de livro;
g. tradução de livro;
h. revisão de livro;

i. organização de livro;
j. publicação de artigo em periódico indexado;
k. publicação de artigo em periódico não indexado;
l. participação em grupo de pesquisa devidamente certificado;
m. atividades de prática profissional;
n. publicação de resumo simples ou expandido em anais de eventos científicos na área
do Curso;
o. publicação de texto completo em anais de eventos científicos na área do Curso;
p. Palestrante na área do curso;
q. conferencista na área do curso;
r. moderador na área do curso;
s. apresentação de minicurso na área do curso;
t. participação discente em órgãos colegiados e organizações de Representação
Estudantil (devidamente comprovada);
u. iniciação à Docência no âmbito do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência).
Art. 6º. As atividades do Grupo 2 - Extensão e Culturais, que podem englobar até 140 horas
certificadas para fins e registro no histórico escolar, compõem-se dos seguintes tipos e limites:
a. participação em eventos científicos, seminários, simpósios, palestras, congressos,
conferências, jornadas, encontros, feiras e similares em áreas correlatas ao curso;
b. cursos de atualização e similares (minicurso, capacitação, cursos de extensão etc.)
em áreas correlatas ao curso;
c. participação em comissão organizadora de evento científico (grupo de teatro, dança,
entre outros);
d. participação em competições cuja temática seja conexa ao perfil do Curso;
e. participação em debates sobre temas de interesse cultural;
f. apresentação ou exposição de trabalho em eventos científico-culturais, cuja
temática seja conexa ao perfil do Curso;
g. participação em atividades comunitárias (devidamente comprovada);
h. participação em projetos sociais (devidamente comprovada);
i. participação em projeto de extensão;

j. premiação em concursos cuja temática seja conexa ao perfil do Curso;
k. visitas técnicas realizadas sob supervisão de um Docente que estejam relacionadas
com os objetivos do Curso e que não façam parte de atividades programadas nas disciplinas
do Currículo;
l. curso de Língua estrangeira com carga horária máxima de 60 horas;
m. curso de informática com carga horária máxima de 60 horas;
Art. 7º. Só deverão ser computadas como atividades complementares aquelas que forem
realizadas durante a permanência do aluno no IFMA.
Parágrafo único. Não serão validadas atividades complementares realizadas pelo aluno no
período em que estiver com matrícula trancada.
Art. 8º. O aluno, que não comprovar ao final do Curso, as 200 horas de atividades Acadêmico
– Cientifico – Culturais, não poderá Colar Grau.
Art. 9º. Os alunos deverão protocolar em período determinado em calendário acadêmico para
a Coordenação do Curso toda documentação referente às atividades cumpridas, organizadas
em relatório, conforme modelo anexo II para fins de validação pelo Colegiado.
§ 1º. A totalização da carga horária das Atividades Acadêmico – Científico - Culturais será feita
pelo Coordenador após validação pelo Colegiado.
§ 2º. Após a validação das atividades, o Coordenador do Curso deverá enviar a totalização da
carga horária das Atividades Acadêmico – Científico - Culturais, ao Departamento de Registro
e Controle Acadêmico (DRCA) para registro e a devida anotação no histórico Escolar do aluno,
conforme anexo III.
Art. 10. Os alunos ingressantes no IFMA por meio de transferência externa e os portadores de
diploma de curso superior poderão aproveitar as disciplinas cursadas não aproveitadas e não
contempladas no currículo do Curso para cumprimento de carga horária prevista como
Atividades Acadêmico – Científico – Culturais, respeitando o anexo III.
Art. 11. O aluno que não aceitar a quantificação atribuída às atividades Acadêmico Cientifico
- Culturais, por ele desenvolvidas, poderá apresentar o pedido de revisão ao Coordenador do
Curso, no prazo de 3 (três) dias úteis após a validação.
Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso.

ANEXO I

Memorando S/N

Em _____ de _______________de_______

Do Aluno(a): ________________________________________Matrícula: ________________
Ano/semestre de Ingresso:______________E-mail___________________________________
Telefone de Contato:_______________________
Ao Coordenador do Curso de Licenciatura em Química – IFMA/Campus Bacabal
Assunto: Apresentação de Atividades Complementares
Senhor Coordenador,
Encaminho a documentação em anexo para apreciação do Colegiado do Curso
quanto ao aproveitamento de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, conforme
estabelecem as normas vigentes.

Respeitosamente,

Nome do discente

ANEXO II
RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
ALUNO(A): _______________________________________________________________________ MATRÍCULA: _______________________
CÓDIGO

Descrição da Atividade

Período

Entidade
Promotora

C.H.
Total

Para uso do colegiado
Grupo da
Atividade

Tipo de
Atividade

C.H. TOTAL VÁLIDA:
Observação: Listar as atividades e anexar documentação comprobatória, conforme ordem especificada no ANEXO III.

Bacabal (MA)_____de _______________de 2______

Assinatura do Aluno(a)
PARA USO DO COLEGIADO

Deferimento do Colegiado: ( ) Sim ( ) Não
Bacabal (MA)_______ de __________________de ____________

Assinatura do Membro Relator

C.H. Válida

ANEXO III
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA VALIDAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS (AACC)

ACADÊMICO-CIENTÍFICAS (AC)

GRUPO DE CÓDIGO
ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

EQUIVALÊNCIA
POR
ATIVIDADE

CARGA
HORÁRIA
MÁXIMA

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

AAC01

Disciplina extracurricular ao Curso de
Licenciatura em Química, cursada em outra
instituição de Ensino Superior (IES).

Cada hora de
participação
corresponde a
cada hora de
atividade

60 horas

Certificado ou declaração emitida pela
coordenação do curso da IES, contendo o
nome da disciplina, período e total de
horas cursadas.

AAC02

Aproveitamento de disciplina optativa, além
do número mínimo exigido pelo curso.

Cada hora de
participação
corresponde a
cada hora de
atividade

60 horas

Histórico emitido pelo Departamento de
Registro Acadêmico da IES, contendo o
nome da disciplina, aprovação, o período e
a carga horária total da disciplina.

AAC03

Monitoria/Tutoria,
voluntária
ou
remunerada, exercida em disciplina do
próprio curso.

Cada hora de
participação
corresponde a
cada hora de
atividade

60 horas

Certificado ou declaração emitida pela
coordenação do curso, contendo o período
e carga horária, acompanhado do Relatório
das atividades desenvolvidas com a
aprovação e assinatura do professor
responsável.

AAC04

Estágio extracurricular realizado no IFMA ou
em outra IES conveniada, desde que haja
relação com a formação profissional do
aluno.

Cada hora de
participação
corresponde a

45 horas

Declaração da instituição atestando a
condição de estagiário, contendo carga
horária e apresentação de relatório das

ACADÊMICO-CIENTÍFICAS

cada hora de
atividade

atividades desenvolvidas no semestre com
a aprovação do orientador de estágio.

AAC05

Atividades de prática profissional, por um
período mínimo de um semestre.

Cada hora de
participação
corresponde a
cada hora de
atividade

60 horas

Relatório do professor orientador ou
declaração do órgão/unidade competente.

AAC06

Participação em Projeto de iniciação
científica, aprovado pela Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
(PRPGI), como bolsista ou voluntário.

30 horas por
ano

90 horas

Declaração do Departamento de Pesquisa,
Pós-graduação e Inovação (DPPGI) da IES,
contendo o título do Projeto, nome do
orientador e período de execução da
pesquisa.

AAC07

Participação nos Programas “Residência
Pedagógica” e “Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID)”.

30 horas por
ano

90 horas

Certificado ou declaração emitida pela
coordenação do Programa, contendo o
período e a carga horária.

AAC08

Registro de Patente.

30 horas por
patente
registrada

90 horas

Cópia da patente registrada.

AAC09

Depósito de Patente de Invenção ou de
Patente de Modelo de Utilidade.

20 horas por
patente
depositada

60 horas

Cópia do formulário de solicitação de
depósito de pedido de patente.

AAC10

Publicação de artigo em Periódicos
indexados na área do curso ou áreas
correlatas.

20 horas por
artigo

80 horas

Cópia do artigo ou da carta de aceite, que
comprove a publicação no periódico
indexado.

ACADÊMICO-CIENTÍFICAS

AAC11

Publicação de artigo em Periódicos
(impresso ou eletrônico) não indexados na
área do curso ou áreas correlatas.

10 horas por
artigo

40 horas

Cópia do artigo ou da carta de aceite, que
comprove a publicação no periódico não
indexado.

AAC12

Autoria de livro com ISBN na área do curso
ou áreas correlatas.

30 horas por
livro

90 horas

Cópia da capa do livro, da ficha
catalográfica do livro comprovando a
autoria.

AAC13

Publicação de capítulo de livro com ISBN, na
área do curso ou áreas correlatas.

20 horas por
capítulo

80 horas

Cópia da primeira página do capítulo, da
ficha catalográfica do livro e da página do
livro que comprove a autoria do capítulo.

AAC14

Publicação de resumo em anais de eventos
científicos na área do Curso.

4 horas por
resumo

20 horas

Certificado de apresentação do trabalho e
uma cópia impressa do resumo publicado.

AAC15

Publicação de trabalho completo ou resumo
expandido, em anais de eventos científicos
de âmbito nacional, na área do Curso.

5 horas por
trabalho

25 horas

Certificado de apresentação do trabalho e
uma cópia impressa do trabalho publicado.

AAC16

Publicação de trabalho completo ou resumo
expandido, em anais de eventos científicos
de âmbito internacional, na área do Curso.

7 horas por
trabalho

35 horas

Certificado de apresentação do trabalho e
uma cópia impressa do trabalho publicado.

AAC17

Publicação de artigos em periódicos de
caráter não acadêmico (jornais, revistas...).

8 horas por
artigos

24 horas

Cópia do artigo que comprove a publicação
e autoria.

AAC18

atividades de revisão, tradução e elaboração
de material didático na área.

8 horas por
atividade

24 horas

Certificado, declaração ou cópia do
material que comprove a publicação e
autoria.

ACADÊMICO-CIENTÍFICAS

AAC19

Apresentação de trabalho (oral) em
congresso,
seminário,
simpósio,
conferência, oficina de trabalho e similares,
versando sobre temas educacionais ou do
respectivo curso.

8 horas por
apresentação

40 horas

Certificado de apresentação do trabalho e
uma cópia impressa do trabalho
apresentado.

AAC20

Participação em grupo de pesquisa
cadastrado no CNPq e reconhecido pelo
IFMA.

10 horas por
ano

30 horas

impressão do espelho do grupo de
pesquisa, diretamente do site oficial do
diretório de pesquisa do
CNPq
(http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/),
destacando o nome do aluno, nome do
orientador/coordenador do grupo de
pesquisa.

AAC21

Apresentação de trabalho (pôster) em
congresso,
seminário,
simpósio,
conferência, oficina de trabalho e similares,
versando sobre temas educacionais ou do
respectivo curso.

4 horas por
póster

20 horas

Certificado de apresentação do trabalho e
uma cópia impressa do trabalho
apresentado.

AAC22

Ministrante de palestra
humanística.

de formação

4 horas por
apresentação

20 horas

Certificado ou declaração da Instituição
contendo período, carga horária e
descrição da atividade.

AAC23

Ministrante de palestra na área pedagógica.

6 horas por
apresentação

24 horas

Certificado ou declaração da Instituição
contendo período, carga horária e
descrição da atividade.

AAC24

Participação
como
conferencista,
palestrante, seminarista ou similares, em

8 horas por
apresentação

40 horas

Certificado ou declaração da Instituição
contendo período, carga horária e
descrição da atividade.

ACADÊMICO-CIENTÍFICAS

eventos acadêmicos na área do curso ou
áreas correlatas.
AAC25

Participação em eventos técnico-científicos
na condição de ministrante ou mediador de
minicurso, mesa-redonda, oficina e grupo de
trabalho.

8 horas por
apresentação

40 horas

Certificado ou declaração da Instituição
contendo período, carga horária e
descrição da atividade.

AAC26

Representação discente em Colegiado de
Curso ou Conselho de Campus.

5 horas por
semestre

20 horas

Cópia da Portaria ou declaração emitida
pela Instituição, que atestem a nomeação
e a exoneração ou término do mandato.

AAC27

Participação como ouvinte em conferências, Igual à carga
palestras, seminários ou similares, em
horária
eventos acadêmicos na área do curso ou especificada no
áreas correlatas.
certificado de
participação.

20 horas

Certificado ou declaração de participação
emitida pelo responsável pela atividade,
contendo a carga horária da atividade.

AAC28

Participação como ouvinte em defesas
públicas de TCC de graduação ou
especialização, dissertação de mestrado ou
tese de doutorado em IES.

1 hora por
defesa

15 horas

Certificado de participação ou declaração
do responsável pela atividade (ANEXO IV),
contendo a carga horária da atividade.

AAC29

Representação estudantil (Liderança de
turma, diretório e/ou Centro Acadêmico
e/ou Empresa Júnior).

8 horas por
semestre

16 horas

Declaração emitida pela Diretoria
Geral/Coordenação de Curso, contendo o
período de atuação.

AAC30

Outras atividades de caráter científico não
elencadas, a serem avaliadas pelo colegiado.

A critério do
Colegiado do
Curso.

A critério
do
colegiado
do curso.

A critério do Colegiado do Curso.

EXTENSÃO - CULTURAIS

ATIVIDADES DE EXTENSÃO E CULTURAIS (ACE)
AEC01

Cursos de atualização e similares (minicurso,
Igual à carga
capacitação, cursos de extensão etc.) em
horária
áreas correlatas ao curso.
especificada no
certificado de
participação.

20 horas

Certificado
emitido pela entidade
promotora, contendo o período e a carga
horária.

AEC02

Participação em comissão organizadora em
eventos acadêmicos e/ou científicos.

Igual à carga
horária
especificada no
certificado de
participação.

40 horas

Certificado de participação, expedido pela
entidade promotora do evento, contendo
o nome do evento, data, local, nome do
participante e carga horária.

AEC03

Participação em competições cuja temática
seja conexa ao perfil do Curso.

Igual à carga
horária
especificada no
certificado de
participação.

45 horas

Certificado de participação, emitido pela
instituição, constando a data, local, nome
do participante e carga horária.

AEC04

Participação em debates sobre temas de
interesse cultural.

2 horas por
participação

6 horas

Certificado de participação, emitido pela
instituição, constando a data e descrição da
atividade desenvolvida.

AEC05

Apresentação ou exposição de trabalho em
eventos científico-culturais, cuja temática
seja conexa ao perfil do Curso.

2 horas por
participação

6 horas

Certificado de participação, emitido pela
instituição, constando a data e descrição da
atividade desenvolvida.

AEC06

Participação em atividades de intervenção
Igual à carga
social (educativas, artísticas e culturais), de
horária
curta duração organizadas por prefeituras, especificada no

6 horas

Certificado ou declaração emitida pela
coordenação do Projeto, contendo o
período e a carga horária.

EXTENSÃO - CULTURAIS

órgãos públicos e ONGs em parceria ou não
com a Universidade, inclusive voluntariado.

certificado de
participação.

AEC07

Participação em projetos sociais e/ou
comunitários, promovidos por Instituições
legalmente constituídas.

2 horas por
participação

4 horas

Certificado ou declaração emitida pela
coordenação do Projeto, contendo o
período e a carga horária.

AEC08

Participação em Programas ou projetos de
extensão, na área do curso ou correlatas,
como bolsista ou voluntário, com orientação
de docente.

Até 30 horas
por projeto

90 horas

Certificado ou declaração emitida pela
coordenação do Programa ou Projeto,
contendo o período e a carga horária.

AEC09

Participação em intercâmbio com foco em
atividades acadêmicas científicas.

20 horas por
intercâmbio

60 horas

Declaração da instituição responsável pelo
intercâmbio, mencionando o período e
atividades desenvolvidas.

AEC10

Participação em intercâmbio com foco em
atividades culturais ou esportivas.

10 horas por
intercâmbio

30 horas

Declaração da instituição responsável pelo
intercâmbio, mencionando o período e
atividades desenvolvidas.

AEC11

Publicação em periódicos científicos de
extensão.

8 horas por
artigo

24 horas

Cópia do artigo ou da carta de aceite, que
comprove a publicação no periódico.

AEC12

Publicações em anais de evento de
extensão.

4 horas por
publicação

12 horas

Cópia do artigo
aprovação.

AEC13

Premiação recebida em evento artísticocultural, acadêmico ou por órgãos afins.

5 horas por
premiação

20 horas

Certificado ou declaração emitida pelo
órgão/unidade competente.

ou

certificado

de

EXTENSÃO – CULTURAIS

AEC14

Aprovação em concursos ou seleções
públicas na área ou aprovação/classificação
em seleção de mestrado ou doutorado.

5 horas por
aprovação

10 horas

Certificado ou declaração emitida pelo
órgão/unidade competente.

AEC15

Visitas técnicas realizadas sob supervisão de
um Docente que estejam relacionadas com
os objetivos do Curso e que não façam parte
de atividades programadas nas disciplinas
do Currículo.

3 horas

9 horas

Declaração emitida pelo Departamento de
Extensão e Relações Institucionais (DERI)
da IES.

AEC16

Participação em cursos
estrangeiras e informática.

Igual à carga
horária
especificada no
certificado de
participação.

45 horas

Certificado da Instituição ou declaração
contendo período, carga horária.

AEC17

Participação em atividades culturais (filme,
Igual à carga
teatro, apresentações artísticas, feiras,
horária
exposições, festivais);
especificada no
certificado de
participação.

20 horas

Certificado ou declaração emitida pela
coordenação do Programa ou Projeto,
contendo o período e a carga horária.

AEC18

Outras atividades de caráter extensivo não
elencadas, a serem avaliadas pelo colegiado.

A critério
do
colegiado
do curso.

A critério do Colegiado do Curso.

de

línguas

A critério do
Colegiado do
Curso.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE EM DEFESAS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que__________________________________, aluno(a) do curso de Licenciatura em Química do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus Bacabal participou como ouvinte em defesa pública de Graduação ( ),
Especialização

(

),

Mestrado

(

),

Doutorado

(

),

do

trabalho

intitulado(a)

_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. Refere-se à defesa de Projeto de Pesquisa
( ), Monografia ( ), TCC ( ), Artigo Científico ( ), Dissertação ( ), Tese ( ), realizada em ___/ ___/ ___, às ___:___ no(a) (Instituição)
____________________________.

Bacabal, ____ de _________ de 20___

Prof(a). NOME DO(A) PRESIDENTE DA BANCA
– Instituição

