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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 47/2021, DE 19 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:
Cons tuir, a par r de 18 de fevereiro de 2021, as Bancas Examinadoras do Processo Sele vo Público Simpliﬁcado para Contratação de Professor Subs tuto do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Área Administração, regido pelo Edital nº 02 de 27 de janeiro de 2021, conforme os membro abaixo:

Banca I
NOME

SIAPE

Abigail Ferreira Milen

1825579

Ailson da Silva Lopes

2314663

Eder Johnson de Area Leao Pereira

1860576
Banca II
NOME

SIAPE

Edvaldo Dias da Silva Filho

3124811

Marinalva Goncalves Oliveira

1821174

Silimar Costa da Silva

1397808
Banca III
NOME

SIAPE

Claudio Magno Pereira Farias

1255112

Claudio Sousa Figueredo

1056759

Marcos Fernando do Nascimento

1201057

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 19/02/2021 10:41:10.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 18/02/2021. 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: 223375
Código de Auten cação: 68aa74fc08

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 48/2021, DE 19 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 23249.004791.2021-72,
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, a partir de 11 de fevereiro de 2021, 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

FUNÇÃO

REPRESENTAÇÃO

Abigail Ferreira Milen

1825579

Presidente

Antonio Roberto Passos Sousa

3209936

Titular

DDE

Gildevan Nolasco Lopes

1903167

Titular

DEN

Laryssa Sheydder de Oliveira Lopes

1697528

Titular

DEN

Jose Mariano Silva Leite Junior

2240766

Titular

DAP

Delcicleide Costa dos Reis

3102247

Titular

DRG

Pedro Justino da Silva Junior

2400754

Suplente

DDE

Maria das Graças de Oliveira e Silva

1934341

Suplente

DEN

Mery Sandra Santos Leal

1301529

Suplente

DEN

Tânia Maria da Silva Lima

1942671

Suplente

DEN

Lucas Cardozo Souza

1871192

Suplente

DAP

Fabio Sousa Batalha

2393836

Suplente

DRG

Art. 2. Tornar sem efeito a Portaria nº 46/2021, de 11 de fevereiro de 2021.

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

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

DEN

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 19/02/2021 10:40:22.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 19/02/2021. 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: 223915
Código de Auten cação: 1c965ﬀa49

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 49/2021, DE 19 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 23249.004314.2021-15,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Revogar a partir de 04 de fevereiro de 2021 a Portaria Nº 0074 de 27 de abril de 2016 que trata da designação do
servidor Emerson George Melo Mendes, Chefe do Departamento de Registro e Controle Acadêmico, SIAPE 2960268,como Fiscal de
Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e atualização do Sistema de Controle Acadêmico (QACADEMICO) no âmbito do IFMA junto a empresa FRJ-Informatica LTDA, Contrato nº 05/2015.

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 19/02/2021 13:17:30.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 19/02/2021. 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: 223953
Código de Auten cação: d7e7304129

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 50/2021, DE 19 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 23249.004314.2021-15,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Designar os servidores Diogo Rogerio Alves Costa, Assistente em Administração, Matrícula Nº 2231856 (Fiscal Titular) e
Andre Felipe dos Santos Moraes, Assistente em Administração, Matrícula Nº 2310767 (Fiscal Substituto), a partir de 04 de fevereiro
de 2021, para desempenharem as atividades de fiscalização do Contrato Nº 13/2020, celebrado com a empresa FRJ informatica LTDA
(QUALIDATA), CNPJ 00.859.695/0001-61 que tem como objeto

a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e

atualização do Sistema de Controle Acadêmico (Q-ACADEMICO) no âmbito do IFMA.

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 19/02/2021 13:16:50.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 19/02/2021. 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: 223989
Código de Auten cação: 30d6782350

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 51/2021, DE 19 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 23249.005217.2021-31,
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 Jose Mariano Silva Leite Junior – Assistente em Administração, Matrícula SIAPE nº 2240766, para
responder, pela Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Bacabal, CD-04, no período de 16/02/2021 a 22/02/2021, em
virtude do afastamento do titular Tassio Teixeira Moraes, por motivo de Licença Médica.

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 19/02/2021 15:53:35.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 19/02/2021. 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: 224130
Código de Auten cação: 42d3cc75a0

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 52/2021, DE 19 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 23249.005315.2021-79.

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 desempenhar a função de validação no SUAP da documentação dos
candidatos

que

optaram

pela

matrícula

on-line,

conforme

ofício

circular

n°5/2021-DETEC-PRENAE/DED-

PRENAE/PRENAE/REITORIA/IFMA, item 2, Campus Bacabal, com validade de 1(um) ano.
NOME
André Felipe dos
Santos Moraes
Diogo Rogério Alves
Costa

SIAPE

E-MAIL

2310767

andre.moraes@ifma.edu.br

2231856

diogo.costa@ifma.edu.br

TELEFONE
(99)999512135
(99)984270125

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 19/02/2021 18:27:21.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 19/02/2021. 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: 224261
Código de Auten cação: 09cea8e004

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 54/2021, DE 22 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
23249.005302.2021-08,

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 Ellayne Lima Vieira , Matrícula SIAPE 2175434, Técnico em
Enfermagem, lotado na Coordenadoria de Assuntos Estudan s do Campus Bacabal, no período de 18.02.2021 a
26.02.2021, para reprogramação nos dias 12.04.2021 a 19.04.2021.

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 22/02/2021 11:05:35.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 22/02/2021. 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: 224834
Código de Auten cação: bb75404e16

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 55/2021, DE 22 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 23249.005647.2021-53.
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Designar a servidora Delcicleide Costa dos Reis, SIAPE: 3102247, para atuar como secretária ad hoc do Conselho Diretor
(CONDIR) 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 22/02/2021 17:15:31.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 22/02/2021. 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: 225268
Código de Auten cação: 521b503441

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 56/2021, DE 23 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 Normativa Nº 20, de 18 de Julho de 2019;

RESOLVE:
Interromper por necessidade de serviço as férias da servidoraAparecida Hidenaria Medeiros do
Carmo, Matricula SIAPE 2222773, Auxiliar de Biblioteca, lotada na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, no
período de 19/02/2021 até 01/03/2021, para gozo no período respectivamente 15/03/2021 a 26/03/2021.
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 23/02/2021 16:06:30.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 23/02/2021. 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: 225739
Código de Auten cação: 34db5ade82

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 57/2021, DE 3 DE MARÇO 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 912, de
02 de março de 2021,no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo
n°23249.006474.2021-91
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 01 de março de 2021 a Comissão de Execução do Plano Ins tucional de Promoção da Saúde
Mental e Prevenção do Suicídio, com os seguintes membros.
NOME
FUNÇÃO
Fabrício de Jesus Alves Sousa
Presidente
Abigail Ferreira Milen
Membro
Alana Brito Barbosa
Membro
Ana Carolina Gomes da Silva
Membro
Claudiney Pereira da Silva
Membro
Ellayne Pereira da Silva
Membro
Erika Fernanda da Rocha Sousa
Membro
Fernando Antonio Madeira Marinho Membro
Francisca Luicelena Novais de Paula Membro
Gildevan Nolasco Lopes
Membro
Joanne Lwouyse Silva Rodrigues
Membro
Wellington de Sousa Monteles
Membro
Art. 2º Estabelecer o prazo de duração dos trabalhos de 1 (um) ano.
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
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.

Tássio Teixeira Moraes
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 03/03/2021 20:04:51.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 02/03/2021. 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: 228846
Código de Auten cação: 0c407a4b3e

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 58/2021, DE 3 DE MARÇO 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 912, de
02 de março de 2021,no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo
n° 23249.006563.2021-37
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 01/03/2021 o comitê de crise local para deﬁnição de estratégias de prevenção ao avanço do
Coronavirus (COVID-19) do campus Bacabal, conforme composição abaixo:
NOME
Isa Prazeres Pestana
Carlos Alberto Lira Junior
Ellayne Lima Vieira
Katharine Silva de Oliveira Soares
Tassio Teixeira Moraes
Tereza Talyta Carvalho de Moura
Joaquim Thelho da Rocha Magalhães
Leonildes de Jesus Aguiar Vieira

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Art. 2° Revogar a Portaria N° 108 de 17 de março de 2020.

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

Tássio Teixeira Moraes
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 03/03/2021 20:04:33.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 03/03/2021. 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: 230072
Código de Auten cação: 4de8fc50cd

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 59/2021, DE 5 DE MARÇO 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 912, de 02 de março de 2021,no uso de suas atribuições legais; e,
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada de decisão;
Considerando deﬁnição de estratégias de prevenção ao avanço do Coronavirus (COVID-19) do comitê local,
conforme a portaria nº 58 de 03 de março de 2021;
Considerando o Decreto N°. 36.531, de 03 de março de 2021 do Governo do Estado do Maranhão, que deﬁne
medidasrestri1vas para circulação e aglomeração de pessoas em prevenção a COVID-19;
Considerando a Portaria nº 973 , de 04 de março de 2021 que 'Suspender, no período de 5 a 14 de março de
2021, as a1vidades presenciais na Reitoria e nos Campi do IFMA, devendo as mesmas serem desenvolvidas de forma remota;
Considerando as deliberações do comitê de crise local.
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer como essenciais durante o cenário de emergência de saúde pública em decorrência do enfrentamento do
Coronavírus (COVID-19), os seguintes serviços:
I- Limpeza e conservação, por necessidade de manutenção e conservação do patrimônio ins tucional;
II- Vigilância, por necessidade de proteção do patrimônio ins tucional;
III- Protocolo, por necessidade de manter a abertura e tramitação de processos sicos;
IV- Coordenadoria de Gestão de Pessoas, por necessidade de alimentar o sistemas de gestão de pessoas do governo federal e
auxiliar as unidades administra vas no controle e registro dos planos de trabalho dos servidores.
Parágrafo único. Os serviços essenciais serão executados de forma presencial.
Art. 2° Autorizar o acesso ao campus Bacabal no período de 05 a 14 de março de 2021 dos chefes da Diretoria Geral, Diretoria
de Desenvolvimento Educacional e Diretoria de Administração e Planejamento deste campus.
Art. 3° Em caráter excepcional, o professor com projeto de pesquisa em andamento poderá solicitar ao comitê de crise a
liberação de acesso aos laboratórios.
§ 1° Em caso de autorização, as a vidades deverão ser desenvolvidas em conformidades com as medidas de segurança e
protocolos ins tucionais de prevenção à COVID-19.
§ 2° O acesso do orientando ( bolsista ou não) aos laboratórios deverá ser realizado com o acompanhamento do professor
responsável. Caso não seja possível, o professor deverá indicar um servidor que fará o acompanhamento do orientando, desde
que:
a) O servidor aceite realizar o acompanhamento, e;

b) Tenha conhecimento técnico na área da pesquisa.
Art. 4° Determinar que o serviço de protocolo seja executado excepcionalmente pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

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

Tássio Teixeira Moraes
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 05/03/2021 21:30:40.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 05/03/2021. 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: 231249
Código de Auten cação: a87f11c1a5

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 60/2021, DE 9 DE MARÇO 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 912, de 02 de março de 2021,no uso de suas
atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.007151.2021-14,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 20, de 18 de Julho de 2019;

RESOLVE:
Interromper por necessidade de serviço as férias do servidorJoaquim Thelho da Rocha Magalhaes, Matricula SIAPE 2327762, Assistente em
Administração, lotado na Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Campus Bacabal, no período de 06.03.2021 a 09.03.2021, para reprogramação nos
dias 26.07.2021 a 29.07.2021.

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

Tássio Teixeira Moraes
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 09/03/2021 16:19:47.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 09/03/2021. 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: 232337
Código de Auten cação: 9417fc67b5

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 61/2021, DE 10 DE MARÇO 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 912, de
02 de março de 2021,no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.006605.2021-30,
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 indicação das obras didáticas da 1ª fase (1º
objeto) - Obras didáticas de projetos integradores, Campus Bacabal, com carga horária (2h) semanais e validade de 15 dias a contar de
01 de março de 2021.
NOME

REPRESENTAÇÃO

Katharine SIilva de Oliveira Soares

Linguagens e suas tecnologias

Jerlane Farias Cladas

Matemática e suas tecnologias

Gildevan Nolasco Lopes

Ciências da natureza e suas tecnologias

Jakeline Pereira Bogea

Ciências humanas e sociais aplicadas

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

Tássio Teixeira Moraes
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 10/03/2021 14:08:44.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 09/03/2021. 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: 232395
Código de Auten cação: edf805b2e3

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 63/2021, DE 10 DE MARÇO 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 912, de
02 de março de 2021,no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.006506.2021-58,
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 do Plano de Curso da Pósgraduação Lato Sensu – Especialização em Controle de Qualidade em Alimentos na modalidade EAD, Campus Bacabal, com carga
horária (2h) semanais e período de duração de abril a junho de 2021.
NOME

FUNÇÃO

Livia Xerez Pinho

Presidente

Simone Kelly Rodrigues Lima

Membro docente

Thais Silva da Rocha

Membro docente

Leonildes de Jesus Aguiar Vieira

Membro docente

Leonildes de Jesus Aguiar Vieira

Membro docente

Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura

Membro docente
Membro da Coordenadoria de Tecnologia

Bruno de Loiola Marinho

da Informação e Comunicação - CTIC

Francisca Luicelena Novais de Paula

Membro pedagógico

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

Tássio Teixeira Moraes
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 10/03/2021 14:07:35.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/03/2021. 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: 232939
Código de Auten cação: 0385ﬀa339

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 64/2021, DE 10 DE MARÇO 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 912, de
02 de março de 2021,no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.007252.2021-95,
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 do Plano de Curso da Pósgraduação Lato Sensu – Especialização em Meio Ambiente Aplicado ao Ensino de Ciências, na modalidade EAD, Campus Bacabal, com
carga horária (2h) semanais e período de duração de abril a junho de 2021.
NOME

FUNÇÃO

Tania Maria da Silva Lima

Presidente

Abigail Ferreira Milen

Membro docente

Ricardo Bezerra de Oliveira

Membro docente

Laryssa Sheydder de Oliveira Lopes

Membro docente
Membro

Adalberto da Silva Junior

da

Coordenadoria

de

Tecnologia

da

Informação e Comunicação - CTIC

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
(assinado eletronicamente)
Tássio Teixeira Moraes
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 12/03/2021 17:39:09.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/03/2021. 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: 232960
Código de Auten cação: b865fa4c4c

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 65/2021, DE 15 DE MARÇO DE 2021

O COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 913, de 02 de março de 2021,no uso de suas
atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.007576.2021-23,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 20, de 18 de Julho de 2019;

RESOLVE:
Interromper por necessidade de serviço as férias do servidorAntonio Rairon Moura Arrais, SIAPE 2310815, Auxíliar de Biblioteca, lotado na
Diretoria de Desenvolvimento Educacional, a partir do dia 13.03.2021 até 31.03.2021, para gozo no período de 12.10.2021 a 30.10.2021.,
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Joaquim Thelho da Rocha Magalhães
Coordenador de Gestão de Pessoas no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes, COORDENADOR - FG2 - CGP-BAC, em 15/03/2021 18:04:27.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 15/03/2021. 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: 235039
Código de Auten cação: 68bd8e834a

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 66/2021, DE 15 DE MARÇO DE 2021

O COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 913, de 02 de março de 2021,no uso de suas
atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.007728.2021-98,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 20, de 18 de Julho de 2019;

RESOLVE:
Interromper por necessidade de serviço as férias do Diretor de Desenvolvimento Educacional,Carlos Alberto Lira Junior, SIAPE 1828536,
lotado na Diretoria de Desenvolvimento Educacional, a partir do dia 16.03.2021 até 29.03.2021, para gozo no período de 24.09.2021 a 07.10.2021.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Joaquim Thelho da Rocha Magalhães
Coordenador de Gestão de Pessoas no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes, COORDENADOR - FG2 - CGP-BAC, em 15/03/2021 18:08:45.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 15/03/2021. 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: 235044
Código de Auten cação: fca5a30c2d

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 67/2021, DE 15 DE MARÇO DE 2021

O COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da
Portaria nº 913, de 02 de março de 2021,no uso de suas atribuições legais; e,
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada de decisão;
Considerando o Decreto N°. 36.582, de 12 de março de 2021 do Governo do Estado do Maranhão, que deﬁne
medidas restri vas para circulação e aglomeração de pessoas em prevenção a COVID-19;
Considerando a Portaria IFMA N°. 1123, de 12 de março de 2021,
Considerando as deliberações do comitê de crise local.
RESOLVE:
Art.1º Prorrogar a suspensão das a vidades presenciais estabelecida na Portaria IFMA n° 59/2021 até 21 de março de 2021

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

Joaquim Thelho da Rocha Magalhães
Coordenador de Gestão de Pessoas no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes, COORDENADOR - FG2 - CGP-BAC, em 15/03/2021 16:17:32.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/03/2021. 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: 234297
Código de Auten cação: 86a4318c09

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 68/2021, DE 16 DE MARÇO DE 2021

O COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos
termos da Portaria nº 913, de 02 de março de 2021, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante
no Processo nº 23249.047854.2020-02,
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 15 de março de 2021, a Comissão organizadora dos Processo Sele vo Público
Simpliﬁcado para Contratação de Professor Subs tuto regido pelo Edital nº 12 de 11 de março de 2021 , publicado no DOU
de 11.03.2021, 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)
Joaquim Thelho da Rocha Magalhães
Coordenador de Gestão de Pessoas no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes, COORDENADOR - FG2 - CGP-BAC, em 16/03/2021 10:54:18.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 16/03/2021. 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: 235352
Código de Auten cação: 0b137d1160

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 69/2021, DE 16 DE MARÇO DE 2021

O COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos
termos da Portaria nº 913, de 02 de março de 2021, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante
no Processo nº 23249.047854.2020-02,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Cons tuir, a par r de 15 de março de 2021, a Comissão organizadora dos Processo Sele vo Público Simpliﬁcado para
Contratação de Professor Subs tuto de Biologia regido pelo Edital nº 12 de 11 de março de 2021 , publicado no DOU de
11.03.2021, 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

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

(assinado eletronicamente)
Joaquim Thelho da Rocha Magalhães
Coordenador de Gestão de Pessoas no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes, COORDENADOR - FG2 - CGP-BAC, em 16/03/2021 10:59:37.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 16/03/2021. 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: 235366
Código de Auten cação: e9e578477a

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 71/2021, DE 20 DE MARÇO DE 2021

O 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;
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada de decisão;
Considerando o Decreto N°. 36.601, de 19 de março de 2021 do Governo do Estado do Maranhão, que deﬁne
medidas restri vas para circulação e aglomeração de pessoas em prevenção a COVID-19;
Considerando a Portaria IFMA N°. 1254, de 19 de março de 2021,
Considerando as deliberações do comitê de crise local.
RESOLVE:
Art.1º Prorrogar a suspensão das a vidades presenciais estabelecida na Portaria IFMA n° 59/2021 até 28 de março 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 20/03/2021 12:14:44.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 20/03/2021. 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: 237716
Código de Auten cação: e640ae2106

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 72/2021, DE 22 DE MARÇO DE 2021

O COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da
Portaria nº 70, de 19 de março de 2021, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo
nº 23249.008414.2021-11
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
RESOLVE:

Cons tuir, a par r de 22 de março de 2021, a Comissão Especial para coordenar o processo de votação da eleição da
Comissão Eleitoral Local do Campus Bacabal composta pelos seguintes membros:

NOME
Antônio Roberto Passos Sousa
Carlos Alberto Lira Junior
Maria de Jesus Melo Brasil

MATRÍCULA
3209936
1828536
20201LPQ0017

REPRESENTAÇÃO
Técnico Administra vo
Docentes
Discentes

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

(Assinado eletronicamente)

JOAQUIM THELHO DA ROCHA MAGALHÃES
Coordenador de Gestão de Pessoas no Exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes, COORDENADOR - FG2 - CGP-BAC, em 22/03/2021 10:21:42.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 19/03/2021. 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: 237633
Código de Auten cação: 236cf947b5

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 73/2021, DE 22 DE MARÇO DE 2021

O 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;
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada de decisão;
Considerando o Decreto N°. 36.601, de 19 de março de 2021 do Governo do Estado do Maranhão, que deﬁne
medidas restri vas para circulação e aglomeração de pessoas em prevenção a COVID-19;
Considerando a Portaria IFMA N°. 1254, de 19 de março de 2021,
Considerando as deliberações do comitê de crise local.
RESOLVE:
Re ﬁcar a Portaria n° 59 de 05 de março de 2021, que Estabelecer como essenciais durante o cenário de emergência de
saúde pública em decorrência do enfrentamento do Coronavírus (COVID-19). onde se lê (...) § 2° O acesso do orientando
(bolsista ou não) aos laboratórios deverá ser realizado com o acompanhamento do professor responsável. Caso não seja
possível, o professor deverá indicar um servidor que fará o acompanhamento do orientando, desde que: a) O servidor aceite
realizar o acompanhamento, e; b) Tenha conhecimento técnico na área da pesquisa.. leia-se:(...) § 2° O acesso do orientando
(bolsista ou não) aos laboratórios deverá ser realizado com o acompanhamento do professor responsável ou através da
assinatura de termo de responsabilidade do professor orientador e termo de compromisso do orientando, conforme modelos
disponibilizados pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional

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 23/03/2021 07:40:29.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 22/03/2021. 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: 238440
Código de Auten cação: 735a1f0217
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 74/2021, DE 24 DE MARÇO 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 24 de março de 2021 a Comissões 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 aos cursos da educação proﬁssional técnica de nível
médio, na forma subsequente ao ensino médio, na modalidade a distância, no âmbito do programa nacional de acesso ao
ensino técnico e emprego – PRONATEC referente ao edital nº 01 GAB/BAC de 08 de março de 2021., com os seguintes
membros.
Banca I
NOME
FUNÇÃO
Márcio Geldo Silva Neves
Presidente
Danielle de Oliveira Santos
Titular
Jucelino Conceição Pereira
Titular
Marcos Fernando do Nascimento Suplente
Pedro Jus no da Silva Júnior
Suplente
Jakeline Pereira Borgéa
Suplente
Banca II
NOME
FUNÇÃO
Jakeline Pereira Borgéa
Presidente
Marcos Fernando do Nascimento Titular
Pedro Jus no da SIlva Júnior
Titular
Márcio Geldo Silva Neves
Suplente
Danielle de Oliveira Santos
Suplente
Jucelino Conceição Pereira
Suplente
Banca III
NOME
Leonildes de Jesus Aguiar Vieira
Odeir de Jesus Lima

FUNÇÃO
Presidente
Titular

Virgínia Maria Barros de Almeida Ribeiro
Dackson dos Santos Carvalho
Érika Fernanda da Rocha Sousa
Rhuiago Mendes de Oliveira

Titular
Suplente
Suplente
Suplente

Banca IV
NOME
FUNÇÃO
Érika Fernanda da Rocha Sousa
Presidente
Rhuiago Mendes de Oliveira
Titular
Dackson dos Santos Carvalho
Titular
Leonildes de Jesus Aguiar Vieira
Suplente
Odeir de Jesus Lima
Suplente
Virgínia Maria Barros de Almeida Ribeiro 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 24/03/2021 14:54:01.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 24/03/2021. 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: 239194
Código de Auten cação: a71f48cf09
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 75/2021, DE 24 DE MARÇO 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° 23249.008464.2021-90
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 24 de março de 2021 a Comissões 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 seleção de proﬁssionais para atuar como professor formador
ou professor mediador presencial nos cursos técnicos subsequentes em coopera vismo, ﬁnanças, qualidade e química na
modalidade à distância – ead; no âmbito do bolsa formação, do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego –
PRONATEC referente ao edital nº 02 GAB/BAC de 08 de março de 2021., com os seguintes membros.
Banca I
NOME
Márcio Geldo Silva Neves
Danielle de Oliveira Santos
Jucelino Conceição Pereira
Marcos Fernando do Nascimento
Virgínia Maria Barros de Almeida Ribeiro

FUNÇÃO
Presidente
Titular
Titular
Suplente
Suplente

Banca II
NOME
FUNÇÃO
Leonildes de Jesus Aguiar Vieira Presidente
Odeir de Jesus Lima
Titular
Dackson dos Santos Carvalho Titular
Rhuiago Mendes de Oliveira Suplente
Isa Prazeres Pestana
Suplente

Art. 2º Estabelecer o prazo de duração dos trabalhos até 31.04.2021.
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 24/03/2021 14:55:09.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 24/03/2021. 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: 239213
Código de Auten cação: 7bf2723a8a
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 76/2021, DE 25 DE MARÇO 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° 23249.007852.2021-53
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar o servidor Adalberto da Silva Junior , matrícula 2184114, Técnico em Tecnologia da Informação, para responder pela
Coordenação dos Cursos Técnicos EJA/Técnicos em Vendas e Comércio do Eixo de Controle e Processos Industriais (FUC-01), no
período de 15/03/2021 a 12/04/2021, em virtude do afastamento do tular Wellington de Sousa Monteles,
matrícula 1898350, por mo vo de férias.

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 25/03/2021 13:02:25.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 25/03/2021. 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: 239612
Código de Auten cação: b09af136d7
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 77/2021, DE 25 DE MARÇO 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,
considerando a Portaria N° 430, de 30 de dezembro de 2020 do Ministério da Economia;e
considerando a medida provisória n° 343 de 19 de março de 2021.que antecipa para 26 de março de 2021 o
feriado estadual de 28 de julho, data magna do Estado, ocasião em que se comemora a adesão do Maranhão à
Independência do Brasil.

R E S O L V E:
Art. 1° A ntecipar para o dia 26 de março o feriado estadual de 28 de julho, ins tuído pela Lei nº 2.457, de 02 de outubro

de 1964, data magna do Estado, em que se comemora a adesão do Maranhão à Independência do Brasil.
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.

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 25/03/2021 13:03:09.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 25/03/2021. 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: 239651
Código de Auten cação: 1969c86bc9
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 78/2021, DE 29 DE MARÇO 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 23249.007173.2021-84,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e
Considerando o que estabelece o artigo 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 Luis Henrique Antonio da Silva – Técnico em Química, Matrícula SIAPE nº 2224066, para responder,
pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Química - Campus Bacabal, FUC-01, no período de 15/03/2021 a 29/03/2021, em virtude
do afastamento do titular Tânia Maria da Silva Lima, 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 29/03/2021 11:32:18.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 29/03/2021. 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: 240400
Código de Auten cação: 379fc115f5

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 79/2021, DE 29 DE MARÇO 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 23249.007371.2021-48,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e
Considerando o que estabelece o artigo 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 Gladys Limoeny Romeu Nunes – Assistente de Alunos, Matrícula SIAPE nº 2226744, para responder,
pela Chefia do Departamento de Ensino do Campus Bacabal, FG-01, no período de 15/03/2021 a 29/03/2021, em virtude do afastamento
do titular Katharine Silva de Oliveira Soares, 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 29/03/2021 18:32:15.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 29/03/2021. 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: 240545
Código de Auten cação: 6ea49e360f

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 80/2021, DE 29 DE MARÇO 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° 23249.007535.2021-37
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar o servidor Antonio Rairon Moura Arrais , matrícula 2310815, Auxiliar de Biblioteca, para responder pelo
Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (FG-01), no período de 15/03/2021 a 29/03/2021, em virtude do
afastamento do tular Gil Derlan Silva Almeida, matrícula 2420577, por mo vo de férias.

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 29/03/2021 18:31:34.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 29/03/2021. 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: 240728
Código de Auten cação: 2d78a86e85

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 81/2021, DE 29 DE MARÇO 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 23249.007599.2021-38,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e
Considerando o que estabelece o artigo 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 Jucelino Conceição Pereira – Assistente de Alunos,

Matrícula SIAPE nº 2323292, para responder,

pela Chefia do Departamento de Extensão e Relações Institucionais - Campus Bacabal, FG-01, no período de 15/03/2021 a 29/03/2021,
em virtude do afastamento do titular Silimar Costa da Silva, 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 29/03/2021 18:30:54.
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Código Veriﬁcador: 240620
Código de Auten cação: d3f7d70d75

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 82/2021, DE 29 DE MARÇO 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 23249.007264.2021-10,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e
Considerando o que estabelece o artigo 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 Leandro Gomes Oliveira – Assistente de Alunos,
pela

Matrícula SIAPE nº 2296158, para responder,

Coordenação de Curso Superior de Bacharelado em Administração - Campus Bacaball, FUC-01, no período de 15/03/2021 a

29/03/2021, em virtude do afastamento do titular Ailson da Silva Lopes, 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 29/03/2021 18:30:14.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 29/03/2021. 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: 240780
Código de Auten cação: 3c5ef59d33

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 83/2021, DE 30 DE MARÇO 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 23249.007463.2021-28,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e
Considerando o que estabelece o artigo 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 Pedro Justino da Silva Junior – Técnico de laboratório/área: alimentos, Matrícula SIAPE nº 2400754, para
responder,

pela

Coordenação do Curso de Tecnologia em Alimentos - Campus Bacabal, FUC-01, no período de 15/03/2021 a

29/03/2021, em virtude do afastamento da titular Leonildes de Jesus Aguiar Vieira, 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 30/03/2021 15:41:25.
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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 84/2021, DE 30 DE MARÇO 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 23249.006506.2021-58,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Retificara portaria nº 63/2021 de 10 de março de 2021, que trata de designar os servidores para comporem a Comissão de
Elaboração do Plano de Curso da Pós-graduação Lato Sensu – Especialização em Controle de Qualidade em Alimentos na modalidade
EAD, Campus Bacabal, com carga horária (2h) semanais e período de duração de abril a junho de 2021.
Onde se lê:
NOME

FUNÇÃO

Livia Xerez Pinho

Presidente

Simone Kelly Rodrigues Lima

Membro docente

Thais Silva da Rocha

Membro docente

Leonildes de Jesus Aguiar Vieira

Membro docente

Leonildes de Jesus Aguiar Vieira

Membro docente

Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura

Membro docente
Membro da Coordenadoria de Tecnologia da

Bruno de Loiola Marinho

Informação e Comunicação - CTIC

Francisca Luicelena Novais de Paula

Membro pedagógico

Leia-se:
NOME

FUNÇÃO

Livia Xerez Pinho

Presidente

Simone Kelly Rodrigues Lima

Membro docente

Thais Silva da Rocha

Membro docente

Leonildes de Jesus Aguiar Vieira

Membro docente

Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura

Membro docente
Membro da Coordenadoria de Tecnologia da

Bruno de Loiola Marinho
Francisca Luicelena Novais de Paula

Informação e Comunicação - CTIC
Membro pedagógico

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 30/03/2021 15:43:36.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 85/2021, DE 30 DE MARÇO 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 23249.007858.2021-21,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art.1°. Designar os servidores, conforme quadro abaixo, para comporem a comissão para avaliação dos títulos
referentes ao processo seletivo regido pelo edital nº 02 de 08 de março de 2021, Campus Bacabal.
Nome

Função

Salvino Coimbra Filho

Presidente

Tânia Maria da Silva Lima

Membro

Laryssa Sheydder de Oliveira Lopes

Membro

Gil Derlan Silva Almeida

Membro

Bruno de Loiola Marinho

Membro

Art. 2º. Encerramento das atividades em 30 de abril de 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 86/2021, DE 30 DE MARÇO 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 23249.007867.2021-11,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art.1°. Designar os servidores, conforme quadro abaixo, para comporem a comissão para avaliação das inscrições e
seleção dos alunos referente ao processo seletivo regido pelo edital nº 01 de 08 de março de 2021, Campus Bacabal.
Nome

Função

Salvino Coimbra Filho

Presidente

Tânia Maria da Silva Lima

Membro

Laryssa Sheydder de Oliveira Lopes

Membro

Gil Derlan Silva Almeida

Membro

Bruno de Loiola Marinho

Membro

Art. 2º. Encerramento das atividades em 23 de abril de 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 87/2021, DE 30 DE MARÇO 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
23249.047854.2020-02,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Cons tuir, a par r de 30 de março de 2021, as Bancas Examinadoras do Processo Sele vo Público Simpliﬁcado para
Contratação de Professor Subs tuto do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Área Biologia, regido pelo Edital nº 12 de 11 de
março de 2021, conforme os membro abaixo:
Banca I
NOME
Marcos Fernando do Nascimento
Francisco Marques de Oliveira Neto
Jesuino da Silva Costa Mar ns
Banca II
NOME
Abigail Ferreira Milen
Gildevan Nolasco Lopes
Jane Carla Garcia Lindoso
Banca III
NOME
Jucilane de Sousa Carlos
Emerson George Melo Mendes
Eville Karina Maciel Delgado Ribeiro Novaes
Banca IV
NOME
Williane de Fá ma Vieira Ba sta
Adriana de Mendonça Marques
Liliane Barbosa Amorim

Banca V
NOME
Gladys Limoeny Romeu Nunes

Brenda Bulsara Costa Evangelista
Mery Sandra Santos Leal
Suplentes
NOME
Paulo Otávio Miranda Rodrigues
Marinalva Gonçalves Oliveira
Valquíria Fernandes Oliveira
Daniel Silas Veras dos Santos
Fernanda Helena Ribeiro Cutrim
Paula Maria Mesquita San ago

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 88/2021, DE 31 DE MARÇO 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° 23249.007869.2021-19
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar os servidores José Mariano da Silva Leite Júnior , matrícula 2240766, Assistente em Administração e Joaquim
Thelho da Rocha Magalhães, matrícula 2327762, Assistente em Admistração, para responder respec vamente no período de
15/03/2021 a 16/03/2021 e 17/03/2021 a 24/03/2021 pela Diretoria de Administração e Planejamento (CD-04) em virtude do
afastamento do tular Tassio Teixeira Moraes, matrícula 1956631, por mo vo de férias.

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

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 89/2021, DE 5 DE ABRIL 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 o Planejamento Orçamentário do IFMA para o ano de 2021;
Considerando Plano de Ação Anual 2021 aprovado pela Resolução N° 03 , 03 de MARÇO de 2021 do Conselho Diretor do
Campus Bacabal;
Considerando necessidade de das transparência ao orçamento e ao planejamento das despesas do Campus Bacabal para o
ano de 2021.

R E S O L V E:
Art. 1º Divulgar e estabelecer os limites orçamentários para as despesas do Ins tuto Federal do Maranhão, Campus Bacabal
para o exercício ﬁnanceiro de 2021.

Art. 2° Fica divulgado o Quadro de Detalhamento de Despesas na forma do Anexo I.
Art. 3° Fica estabelecido na forma do Anexo II, a distribuição do recurso des nado ao atendimento de ações de extensão a
ação 20RL (natureza 339048).
§1° O apoio para realização de ações de extensão deverá ser solicitado por meio do edital de ﬂuxo con nuo da Pró-Reitoria de
Extensão.
§2° Os projetos de extensão cujos valores ultrapassarem os limites estabelecidos nesta Portaria deverão ser encaminhados
para Pró-Reitoria de Extensão.
§3° Fica suspensa a realização de visitas técnicas.
Art. 4° Fica estabelecido na forma do Anexo III, a distribuição do recurso des nado a ação 4572, referente a Capacitação de
Servidores Públicos Federais em Processo de Qualiﬁcação e Requaliﬁcação.
§1° Os valores reservados ao pagamento de inscrição para par cipação de servidores em cursos e congressos serão
disponibilizados através de Edital especíﬁco.
§2° O pagamento de inscrição para par cipação em congressos e cursos só poderá ser realizada caso a ação conste no Plano de
Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2021.
§3° Os valores reservados ao pagamento de cursos de idiomas des nam-se para manutenção dos auxílios já concedidos em
exercícios.
Art. 5° Fica estabelecido na forma do Anexo IV, a distribuição dos recursos da ação 20RL des nados a
despesa com diárias a servidores (natureza 339014) e passagens (natureza 339033), respec vamente, para viagens nacionais.
§1° O limite máximo por servidor para o mesma ação será de 2,5 diárias, salvo autorizado pela Diretoria- Geral mediante

jus ﬁca va.
§2° Fica vetada a concessão de diárias e passagens para eventos internacionais, bem como a compra de passagens aéreas para
eventos nacionais.
§3° Diárias e passagens para par cipação em eventos de natureza acadêmica e cien ﬁca só serão concedidas para
apresentação de trabalho desenvolvido no Campus Bacabal mediante solicitação por meio de edital especíﬁco sob a
responsabilidade do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
Art. 6º A distribuição dos recursos da ação 2994 (Assistência ao Educando) será realizada conforme análise socioeconômica dos
estudantes por meio de edital especíﬁco sob a responsabilidade da Coordenadoria de Assuntos Estudan s dentro do
estabelecido na Polí ca de Assistência Estudan l do IFMA.
Art. 7° Todos os pagamentos estarão sujeitos a disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira de recursos.
Art. 8° A Diretoria de Administração e Planejamento poderá, de acordo com a u lização, disponibilidade orçamentária e
necessidade da administração, realizar o remanejamento de recursos entre as despesas descritas dentro da mesma natureza
mediante aprovação da Diretoria Geral.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró-Tempore
ANEXO I – QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
Ação Sub-ação

Despesa

Plano Interno

Classificação da Natureza

LOA

Despesa
20RL Acervo
Bibliográfico

Assinatura de

L6301P95ASN

Custeio

339039

R$ 35.000,00

L2319P21PEN

Custeio

339048

R$ 30.000,00

Combustível

L2992P01CMN

Custeio

339030

R$ 18.000,00

Diarias A

L2992P01DCN

Custeio

339036

R$ 1.000,00

Diárias a Servidores L2992P01DIN

Custeio

339014

R$ 30.000,00

Fornecimento de

L2992P01EEN

Custeio

339039 R$ 300.000,00

L2992P01ENN

Custeio

339147

R$ 2.000,00

L2992P01LCN

Custeio

339039

R$ 13.440,00

L2992P01LIN

Custeio

339037 R$ 171.000,00

Jornais e Periódicos

Extensão
20RL Tecnológica Serviços a

Auxilio a
Extensionista

Comunidade
Funcionamento
20RL da Educação
Profissional e
Superior
Funcionamento
20RL da Educação
Profissional e

Colaboradores

Superior
Funcionamento
20RL da Educação
Profissional e
Superior
Funcionamento
20RL da Educação
Profissional e

Energia Elétrica

Superior
Funcionamento Obrigações
20RL da Educação

Tributárias e

Profissional e

Contributivas

Superior
Funcionamento
20RL da Educação
Profissional e

Locação Máquinas
Copiadoras

Superior
Funcionamento
20RL da Educação
Profissional e
Superior

Limpeza e
Conservação

Funcionamento
20RL da Educação
Profissional e

Material de

L2992P01MCN

Custeio

339030

R$ 63.978,03

Terceiros - Pessoa L2992P01OFN

Custeio

339036 R$ 150.000,00

Custeio

339093

L2992P01PJN

Custeio

339039 R$ 240.000,00

Publicação (D.O.U e L2992P01PLN

Custeio

339139

L2992P01VGN

Custeio

339037 R$ 162.551,79

L2992P35MSN

Custeio

339040

R$ 4.434,96

L2992P62MVN

Custeio

339039

R$ 20.000,00

L2992P62PTN

Custeio

339047

R$ 500,00

L4009P20PEN

Custeio

339020

R$ 40.000,00

J2994P23BPJ

Custeio

339018

R$ 38.037,10

L2994P23ALN

Custeio

339018

R$ 90.000,00

L2994P23BAN

Custeio

339018 R$ 144.000,00

L2994P23CSN

Custeio

339018

R$ 5.000,00

L2994P23ESN

Custeio

339018

R$ 65.000,00

L2994P23ETN

Custeio

339018

R$ 41.600,00

L2994P23MDN

Custeio

339018 R$ 120.000,00

L2994P21EXN

Custeio

339018

Consumo

Superior
Funcionamento Outros Serviço De
20RL da Educação
Profissional e

Física

Superior
Funcionamento
20RL da Educação
Profissional e

Outras Restituições L2992P01ORN

R$ 30.000,00

e Indenizações

Superior
Funcionamento Demais Serv.
20RL da Educação
Profissional e

Terceiros Pessoa
Jurídica

Superior
Funcionamento Publicidade Legal 20RL da Educação
Profissional e

R$ 15.000,00

EBC)

Superior
Funcionamento
20RL da Educação

Vigilância

Profissional e
Superior
Funcionamento Manutencão De
20RL da Educação

Software E

Profissional e

Renovacão De

Superior

Licença

Funcionamento
20RL da Educação
Profissional e

Manutenção de
Veículos

Superior
Funcionamento taxa de
20RL da Educação
Profissional e

licenciamento
veicular

Superior
Total da Ação 20RL : R$

Pesquisa, Pós- Auxilio a
20RL Graduação e

Pesquisador

1.326.904,78

Inovação
2994

Assistência ao Bolsa de Estudos Educando

PROEJA

Assistência ao Auxílio Alimentação
2994

Educando

(pago direto ao
aluno)

2994 Assistência ao Outros Benefícios
Educando

Assistênciais

Assistência ao Auxílio Financeiro
2994 Educando

para Congressos e
Seminários

Assistência ao Bolsa de Estudos 2994 Educando

Ensino Superior Assistência

Assistência ao Bolsa de Estudos 2994 Educando

Ensino
Médio/Técnico

2994 Assistência ao Auxílio Material
Educando
2994 Extensão

Didático
Bolsa de Extensão

R$ 5.000,00

Estudantes
Capacitação -

Requalificação

508.637,10

Contrato Institucional

4572 Qualificação e Curso de Idiomas

Total da Ação 2994 : R$

L4572P01CIN

Custeio

339039

R$ 3.600,00

Capacitação -

Inscrição em Cursos

4572 Qualificação e e Congressos -

L4572P58INN

Custeio

339039

R$ 12.000,00 Total da Ação 4572 : R$ 15.600,00

Requalificação Pessoa Jurídica

ANEXO II - DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DE AÇÕES DE EXTENSÃO
LIMITES MÁXIMOS

Natureza da
AÇÃO

Despesa

POR AÇÃO

TOTAL

R$2.000,00

R$20.000,00

R$1.000,00

R$5.000,00

R$600,00

R$5.000,00

-

R$5.000,00

Realização de
eventos de natureza
acadêmica e
científica
339048 (ação

Realização de

20RL)

cursos de extensão
Demais ações

339018 (ação
Bolsa da estudantes

2994)

TOTAL:

R$35.000,00

ANEXO III – DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DA AÇÃO 4572
– CAPACITAÇÃO
NATUREZA DA
DESCRIÇÃO

OBJETO

ORÇAMENTO

DESPESA

Manutenção da
participação de
servidores em

R$3.600,00

Ressarcimento de
Mensalidade de

cursos de idiomas

339039

Participação de
servidores
em cursos e
Pagamento de

congressos de

inscrição em

capacitação do

339039

R$12.000,00

cursos
e congressos

Plano de
Desenvolvimento
de Pessoas (PDP)
2021
TOTAL:

R$15.600,00

ANEXO IV - – DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS (NATUREZA 339014) E
PASSAGENS (NATUREZA 339093) NA AÇÃO 20RL – CUSTEIO
DESCRIÇÃO

CONTROLE

OBJETO

ORÇAMENTO

Participação de servidores
da DDE em
Reuniões, Treinamentos,
Diárias - Desenvolvimento
Educacional

DDE

Seminários e Encontros
Institucionais e demais
Viagens a Serviço

R$10.000,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 90/2021, DE 5 DE ABRIL 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° 23249.007690.2021-53
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar o servidor Fabio Sousa Batalha, matrícula 2393836, Técnico de laboratório/Área: informá ca, para responder pela
Coordenação dos Cursos do Eixo Gestão e Negócios (FUC-01), no período de 15/03/2021 a 29/03/2021, em virtude do
afastamento do tular Sonadson Diego de Paula Nery, matrícula 2342281, por mo vo de férias.

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 05/04/2021 12:56:07.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 05/04/2021. 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: 243179
Código de Auten cação: 3e465a9e0a
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 91/2021, DE 7 DE ABRIL 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
23249.047854.2020-02,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Incluir, a par r de 19 de março de 2021, o servidor Raphael Parga Di Magalhães na Comissão organizadora dos
Processo Sele vo Público Simpliﬁcado para Contratação de Professor Subs tuto de Biologia regido pelo Edital nº 12 de
11 de março de 2021 , publicado no DOU de 11.03.2021 cons tuídas pela Portaria nº 69 de 15 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 07/04/2021 09:09:51.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/04/2021. 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: 244620
Código de Auten cação: f6521639b9
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 92/2021, DE 7 DE ABRIL DE 2021

O COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - CAMPUS BACABAL, nomeado nos termos da
Portaria nº 70, de 19 de março de 2021, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo
nº 23249.008414.2021-11
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 07 de abril de 2021, a Comissão Especial para coordenar o processo de votação da eleição da
Comissão Eleitoral Local do Campus Bacabal composta pelos seguintes membros:

NOME
Bruno de Loiola Marinho
Carlos Alberto Lira Junior
Maria de Jesus Melo Brasil

MATRÍCULA
1957294
1828536
20201LPQ0017

REPRESENTAÇÃO
Técnico Administra vo
Docentes
Discentes

Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 72, de 07 de abril de 2021.

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

(Assinado eletronicamente)

JOAQUIM THELHO DA ROCHA MAGALHÃES
Coordenador de Gestão de Pessoas no Exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes, COORDENADOR - FG2 - CGP-BAC, em 07/04/2021 09:43:03.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/04/2021. 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: 244654
Código de Auten cação: d88b46c631
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 93/2021, DE 8 DE ABRIL 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° 23249.007535.2021-37
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 01 de abril de 2021, a Comissão executora do Projeto de Ensino Olimpíadas de História, com os
seguintes membros:
NOME
Carla Georgea Silva Ferreira
Isa Prazeres Pestana
Ricardo Bezerra de Oliveira

FUNÇÃO
Membro
Membro
Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo de 31.08.2021 para conclusão dos trabalhos e entrega do Projeto Pedagógico do Curso.
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
SEMESTRES 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.

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

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 08/04/2021 10:22:39.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/04/2021. 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: 245421
Código de Auten cação: 9464401c43

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 94/2021, DE 10 DE ABRIL 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° 23249.047854.2020-02
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 10 de abril de 2021 a Comissão de heteroiden ﬁcação para validação da autodeclaração étnicoracial 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 simpliﬁcado, des nado à contratação de professor subs tuto para o
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Área/Disciplina: Biologia referente ao edital nº 12 CGP/BAC de 11 de março
de 2021, com os seguintes membros.

NOME
Danielle de Oliveira Santos
Delcicleide Costa dos Reis
Isa Prazeres Pestana

FUNÇÃO
Presidente
Titular
Titular

Art. 2º Estabelecer o prazo de duração dos trabalhos até 31.04.2021.
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 10/04/2021 16:08:00.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/04/2021. 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: 246633
Código de Auten cação: 1d60540317

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 95/2021, DE 10 DE ABRIL 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° 23249.047854.2020-02
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 sele vo simpliﬁcado, des nado à contratação de professor subs tuto para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, Área/Disciplina: Biologia referente ao edital nº 12 CGP/BAC de 11 de março de 2021, com os seguintes membros.
NOME
FUNÇÃO
Carla Georgea Silva Ferreira Presidente
Dackson dos Santos Carvalho Titular
Raphael Parga di Magalhães Titular
Art. 2º Estabelecer o prazo de duração dos trabalhos até 31.04.2021.
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
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 96/2021, DE 10 DE ABRIL 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;
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada d
Considerando o agravamento da Pandemia de COVID-19 em todo o Estado do Maranhão,
Considerando a Portaria nº 1420, de 05 de abril de 2021, que autoriza em caráter excepcional, relevância das
ações, respeitadas as medidas de segurança e protocolos ins tucionais de prevenção à COVID-19. desde que autorizado pela
cheﬁa imediata, o retorno das a vidades presenciais, considerando a necessidade e
RESOLVE:
Art.1º Estabelecer o retorno de a vidades administra vas presenciais dos servidores no anexo I no âmbito do Ins tuto
Federal do Maranhão Campus Bacabal no período de 12 a 16 de abril para ﬁns de recepção de documentos para efe vação
das matrículas.
Art. 2º Os demais servidores não relacionados no Anexo desta Portaria permanecerão no cumprimento de jornada de
trabalho em regime remoto.
§1º As a vidades realizadas de forma remota não implicam em necessidade de compensação de jornada e nem prejuízo da
remuneração do servidor.
Art. 3º Os candidato que comparecerem no campus Bacabal para entregar de documentação referente a matricula :
§1 U lizar, 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.
§2 A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de provas. Será permi do que o
candidato leve máscara reserva para troca durante o período que permanecer no Campus;
§3 Pra car medidas de e queta respiratória ao tossir ou espirrar, tais como: cobrir nariz e boca com lenço descartável ou com
a curvatura do cotovelo.
§4 Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
§5 Será disponibilizado álcool em gel nos locais de aplicação das etapas do processo sele vo, para higienização das mãos e
equipamentos de todos os candidatos e servidores .
§6 A temperatura será aferida na entrada do Campus.
§7 Caso seja iden ﬁcado algum candidato com temperatura acima de 37,8°C, este deve ser orientado, na portaria, a procurar
um serviço médico externo mais próximo;
Art. 4º Fica estabelecido o horário de atendimento no âmbito do Campus Bacabal das 8h às 12h e das 13h às 17h
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Dê-se ciência, publique-se no Bole m de Serviços Interno, cumpra-se e registre-se.

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

Isa Prazeres Pestana
Diretora Geral "Pró-tempore"
ANEXO I
Servidor
Carla Georgea Silva Ferreira
Jucelino Conceicao Pereira
Raphael Parga Di Magalhães
Erika Fernanda da Rocha Sousa

Setor Matrícula
DEN 1044143
SP
2323292
SAA 1838384
NAPNE 2393838
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 97/2021, DE 12 DE ABRIL 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 23249.010343.2021-16,
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)Rafael Santos da Cruz, Assistente em Administração,
Campus Bacabal, Matrícula SIAPE nº 2216604, passando do Padrão de Vencimento04 para o Padrão de Vencimento 05, com efeitos
financeiros estabelecidos a partir de 12.03.2021.
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 98/2021, DE 12 DE ABRIL 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° 23249.010419.2021-03
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 12 de abril de 2021, a Comissão Organizadora da etapa local do e-JIFMA GAMES no campus
Bacabal:

NOME
FUNÇÃO
Luis Fernando Raposo Nascimento Presidente
Débora de Jesus Lima Melo
Membro
Fabio Sousa Batalha
Membro
Wellington de Sousa Monteles
Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo de 1 ano para conclusão dos trabalhos e entrega do Projeto Pedagógico do Curso.
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
SEMESTRES 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.

(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 99/2021, DE 12 DE ABRIL 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° 23249.010042.2021-84
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar o servidor Gladys Limoeny Romeu Nunes , matrícula 2226744, Assistente de Alunos, para responder pelo
Departamento de Ensino (FG-01), no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, em virtude do afastamento da tular Katharine
Silva de Oliveira Soares, matrícula 2333571, por mo vo de férias.

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

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 100/2021, DE 15 DE ABRIL 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° 23249.009896.2021-18
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar o servidor Luis Henrique Antonio da Silva , Técnico em Química, matrícula 2224066, para responder pela
Coordenação do Curso de Licenciatura em Química (FUC-01), no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, em virtude do
afastamento da tular Tânia Maria da Silva Lima, matrícula 1942671, por mo vo de férias.

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

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 101/2021, DE 12 DE ABRIL 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° 23249.010349.2021-85
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar o servidor Leandro Gomes Oliveira, Assistente de Alunos, matrícula 2296158, para responder pela Coordenação do
Curso de de Curso Superior de Bacharelado em Administração, no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, em virtude do
afastamento do tular Ailson da Silva Lopes, matrícula 2314663, por mo vo de férias.

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

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 102/2021, DE 13 DE ABRIL 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 23249.010592.2021-01,

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

RESOLVE:
Interromper por necessidade de serviço na Comissão Eleitoral as férias dos servidoresMarcelo Eugenio de
Castro Gonçalves, SIAPE 1981374, Jakeline Pereira Bogea SIAPE 1495553, Odeir de Jesus Lima ,SIAPE
1937392, Marcos Fernando do Nascimento, SIAPE 1201057, Abigail Ferreira Milen SIAPE 1825579, Claudio
Magno Pereira Farias, SIAPE 1255112, Eder Johnson de Area Leao Pereira Siape1860576 lotados no Departamento de
Ensino do campus Bacabal no período de 12/04/2021 até 16/03/2021, para gozo no período
respectivamente 23/08/2021 a 26/08/2021.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

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 103/2021, DE 13 DE ABRIL 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° 23249.010042.2021-84
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Gladys Limoeny Romeu Nunes , matrícula 2226744, Assistente de Alunos, para responder pelo
Departamento de Ensino (FG-01), no período de 13/04/2021 a 19/04/2021, em virtude do afastamento da tular Katharine
Silva de Oliveira Soares, matrícula 2333571, por mo vo de férias.
Art. 2º Revogar a Portaria nº 99/2021 de 12 de abril de 2021 .

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

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 104/2021, DE 13 DE ABRIL 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 23249.010383.2021-50,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e
Considerando o que estabelece o artigo 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 Pedro Justino da Silva Junior – Técnico de laboratório/área: alimentos, Matrícula SIAPE nº 2400754, para
responder,

pela

Coordenação do Curso de Tecnologia em Alimentos - Campus Bacabal, FUC-01, no período de 12/04/2021 a

16/04/2021, em virtude do afastamento da titular Leonildes de Jesus Aguiar Vieira, por motivo de férias.
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 105/2021, DE 14 DE ABRIL 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° 23249.010493.2021-11
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar o servidor Fabio Sousa Batalha, matrícula 2393836, Técnico de laboratório/Área: informá ca, para responder pela
Coordenação dos Cursos do Eixo Gestão e Negócios (FUC-01), no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, em virtude do
afastamento do tular Sonadson Diego de Paula Nery, matrícula 2342281, por mo vo de férias.

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 14/04/2021 10:41:41.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 14/04/2021. 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: 248383
Código de Auten cação: e3d9c33cbf
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 106/2021, DE 15 DE ABRIL 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 23249.010854.2021-20,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Prorrogar em 01 (um) ano a contar de 22 de maio de 2021 a designação do servidor Salvino Coimbra Filho, Professor EBTT,
matrícula SIAPE nº 1959805, como Coordenador Adjunto Local das ações do Bolsa Formação do Campus Bacabal, designado pela
Portaria nº 182/2020 de 07 e julho de 2020.

QUE-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 15/04/2021 10:54:41.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 15/04/2021. 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: 249083
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 107/2021, DE 19 DE ABRIL 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 23249.011279.2021-82,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão para elaboração de Projeto Pedagógico de Curso Superior em
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
SIAPE

FUNÇÃO

Marcelo Eugenio de Castro Gonçalves

NOME

1981374

Presidente

Jucilane de Sousa Carlos

1644427

Membro

Marinalva Gonçalves Oliveira

1821174

Membro

Diogo Vinícius de Sousa Silva

1132172

Membro

Eder Johnson de Area Leão Pereira

1860576

Membro

Regina Rosa Parente

1805538

Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31/12/2021 para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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
SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2 horas
2021.1 e 2021.2

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida 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.

(Assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 19/04/2021 11:43:26.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 108/2021, DE 20 DE ABRIL 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 nova estrutura organizacional do
Campus Bacabal estabelecida pela Resolução N° 032, de 17 de fevereiro de 2017 do CONSUP; e, considerando a solicitação
constante no Processo n° 23249.046031.2020-51.
R E S O L V E:
Art. 1º Deﬁnir a localização dos servidores do Campus Bacabal conforme estabelecido no Anexo I.
Art. 2º Estabelecer, em forma de nominata dos atuais ocupantes, a Organização Hierárquica do Campus Bacabal do Ins tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão com a ﬁnalidade de orientar os servidores quanto à estrutura
hierárquica do Campus, indicando os chefes imediatos, para ﬁns de avaliação de desempenho para progressão funcional,
controle de frequência e demais procedimentos administra vos que necessitam de acompanhamento da cheﬁa imediata,
conforme Anexo II.
Art. 3º Tornar sem efeito a Portaria nº 332/2020 de 08 de dezembro de 2020.

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

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

ANEXO I DA PORTARIA N° 0108 DE 20 DE ABRIL 2021
Diretoria Geral

1. Isa Prazeres Pestana

Gabinete da Diretoria Geral

1. Delcicleide Costa dos Reis

Coordenação da Tecnologia da Informação e
Comunicação

1. Bruno de Loiola Marinho
2. Adalberto da Silva Junior

Diretoria de Desenvolvimento Educacional

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Carlos Alberto Lira Junior
Ana Carolina Gomes da Silva
Antonio Roberto Passos Sousa
Antonio Rairon Moura Arrais
Dackson dos Santos Carvalho
Danielle de Oliveira Santos
Dieles Santos Silva
Emerson George Melo Mendes
Erika Fernanda da Rocha Sousa
Flavia de Jesus Almeida Albuquerque
Gladys Limoeny Romeu Nunes
Izamara Lima Soares
Jucelino Conceicao Pereira
Leandro Gomes Oliveira
Luis Henrique Antonio da Silva
Marinalva Goncalves Oliveira
Pedro Jus no da Silva Junior
Raphael Parga di Magalhaes
Virginia Maria Barros de Almeida
William da Paz Silva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Departamento de Ensino

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Katharine Silva de Oliveira Soares
Abigail Ferreira Milen
Ailson da Silva Lopes
Alana Brito Barbosa
Carla Georgea Silva Ferreira
Claudia Regina Brito Mendes
Claudio Magno Pereira Farias
Débora de Jesus Lima Melo
Diogo Vinicius de Sousa Silva
Eder Johnson de Area Leao Pereira
Eucilene Cherlys Pereira Vitorino
Edvaldo Dias da Silva Filho
Emanuel da Cruz Lima
Esther Gregorio Oliveira
Francisco Antonio Gudemberg Almeida
Moura
Francisco de Assis Parentes da Silva do
Amaral Ferreira
Francisco de Assis Pereira Filho
Francisco Marques de Oliveira Neto
Gildevan Nolasco Lopes
Huerllen Vicente Lemos e Silva
Jakeline Pereira Bogea
Janilson Lima Souza
Jerlane Farias Caldas
Jucilane de Sousa Carlos
Laryssa Sheydder de Oliveira Lopes
Leandro Lago Santos
Leonildes de Jesus Aguiar Vieira
Livia Xerez Pinho
Luis Fernando Raposo Nascimento
Marcelo Eugenio de Castro Goncalves
Marcos Fernando do Nascimento
Maria das Gracas de Oliveira e Silva
Mery Sandra Santos Leal
Odeir de Jesus Lima
Regina Rosa Parente
Rhuiago Mendes de Oliveira
Ricardo Bezerra de Oliveira
Rodrigo Antonio Iturra Wolﬀ
Salvino Coimbra Filho
Simone Kelly Rodrigues Lima
Sonadson Diego de Paula Nery
Tania Maria da Silva Lima
Te suelma Leal Alves
Thais Silva da Rocha
Tiago Linus Silva Coelho
Wellington de Sousa Monteles
Williane de Fa ma Vieira Ba sta
Ywry Crys ano da Silva Magalhaes

Departamento de Registro e Controle Acadêmico

1. Diogo Rogério Alves Costa
2. André Felipe dos Santos Moraes

Coordenadoria de Assuntos Estudan s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tereza Talyta Carvalho de Moura
Claudiney Pereira da Silva
Ellayne Lima Vieira
Fabrício de Jesus Alves
Fernando Antonio Madeira Marinho
Francisca Luicelena Novais de Paula
Joanne Silva Rodrigues Lwouyse

Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação

1. Gil Derlan Silva Almeida

Departamento de Extensão e Relações Ins tucionais

1. Silimar Costa da Silva

Diretoria de Administração e Planejamento

1. Tássio Teixeira Moraes

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

1. Joaquim Thelho da Rocha Magalhães
2. Andressa Cris na Cunha Vieira
3. Aparecida Hidenaria Medeiros do
Carmo
4. Rafael Santos Cruz

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Patrimonial

1. Lucas Cardozo Souza
2. Paulo Chaves Jansem

Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos

1. José Mariano Silva Leite Júnior
2. Kadson Sousa Aquino

Coordenadoria de Execução, Orçamentária e
Financeira

1. Márcio Geldo Silva Neves
2. Joabe dos Santos Melo

Coordenadoria de Apoio e Pesquisa Ins tucional

1. Fábio Sousa Batalha

ANEXO II DA PORTARIA N° 0108 DE 20 DE ABRIL 2021
1. Isa Prazeres Pestana – Diretora-Geral
1.1 Carlos Alberto Lira Junior
1.2 Tássio Teixeira Moraes
1.3 Delcicleide Costa dos Reis
1.4 Bruno Loiola Marinho
1.5 Fabio Sousa Batalha

2. Delcicleide Costa dos Reis – Chefe de Gabinete

3. Bruno Loiola Marinho – Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação
3.1 Adalberto da Silva Junior

4. Carlos Alberto Lira Junior – Diretor de Desenvolvimento Educacional
4.1 Ana Carolina Gomes da Silva
4.2 André Felipe dos Santos Moraes
4.3 Antonio Roberto Passos Sousa
4.4 Antonio Rairon Moura Arrais
4.5 Danielle de Oliveira Santos

4.6 Dackson dos Santos Carvalho
4.7 Dieles Santos Silva
4.8 Diogo Rogerio Alves Costa
4.9 Emerson George Melo Mendes
4.10 Erika Fernanda da Rocha Sousa
4.11 Flávia de Jesus Almeida Albuquerque
4.12 Gladys Limoeny Romeu Nunes
4.13 Gil Derlan Silva Almeida
4.14 Izamara Lima Soares
4.15 Jucelino Conceicao Pereira
4.16 Leandro Gomes Oliveira
4.17 Luis Henrique Antonio da Silva
4.18 Marinalva Goncalves Oliveira
4.19 Pedro Jus no da Silva Junior
4.20 Raphael Parga di Magalhaes
4.21 Tereza Talyta Carvalho de Moura
4.22 Virginia Maria Barros de Almeida
5. Katharine Silva de Oliveira Soares – Chefe do Departamento de Ensino
5.1 Abigail Ferreira Milen
5.2 Ailson da Silva Lopes
5.3 Alana Brito Barbosa
5.4 Carla Georgea Silva Ferreira
5.5 Claudia Regina Brito Mendes
5.6 Claudio Magno Pereira Farias
5.7 Débora de Jesus Lima Melo
5.8 Diogo Vinicius de Sousa Silva
5.9 Eder Johnson de Area Leao Pereira
5.10 Edvaldo Dias da Silva Filho
5.11 Emanuel da Cruz Lima
5.12 Esther Gregorio Oliveira
5.13 Eucilene Cherlys Pereria Vitorino
5.14 Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura
5.15 Francisco de Assis Parentes da Silva do Amaral Ferreira
5.16 Francisco de Assis Pereira Filho
5.17 Francisco Marques de Oliveira Neto
5.18 Gildevan Nolasco Lopes

5.19 Huerllen Vicente Lemos e Silva
5.20 Jakeline Pereira Bogea
5.21 Janilson Lima Souza
5.22 Jeymeson de Paula Veloso
5.23 Jerlane Farias Caldas
5.24 Jucilane de Sousa Carlos
5.25 Laryssa Sheydder de Oliveira Lopes
5.26 Leandro Lago Santos
5.27 Leonildes de Jesus Aguiar Vieira
5.28 Livia Xerez Pinho
5.29 Luis Fernando Raposo Nascimento
5.30 Marcelo Eugenio de Castro Goncalves
5.31 Marcos Fernando do Nascimento
5.32 Maria das Gracas de Oliveira e Silva
5.33 Mery Sandra Santos Leal
5.34 Odeir de Jesus Lima
5.35 Regina Rosa Parente
5.36 Rhuiago Mendes de Oliveira
5.37 Ricardo Bezerra de Oliveira
5.38 Rita de Cassia dos Santos Teixeira
5.39 Rodrigo Antonio Iturra Wolﬀ
5.40 Salvino Coimbra Filho
5.41 Simone Kelly Rodrigues Lima
5.42 Sonadson Diego de Paula Nery
5.43 Tânia Maria da Silva Lima
5.44 Te suelma Leal Alves
5.45 Thais Silva da Rocha
5.46 Tiago Linus Silva Coelho
5.47 Wellington de Sousa Monteles
5.48 Williane de Fa ma Vieira Ba sta
5.49 Ywry Crys ano da Silva Magalhaes

6. Diogo Rogério Alves Costa – Chefe do Departamento de Registro e Controle Acadêmico
6.1 André Felipe dos Santos Moraes

7 Tereza Talyta Carvalho de Moura – Coordenadora de Assuntos Estudan s

7.1 Claudiney Pereira da Silva
7.2 Ellayne Lima Vieira
7.3 Fabrício de Jesus Alves
7.4 Fernando Antonio Madeira Marinho
7.5 Francisca Luicelena Novais de Paula
7.6 Joanne Silva Rodrigues Lwouyse

8. Tássio Teixeira Moraes – Diretor de Administração e Planejamento
8.1 Joabe dos Santos Melo
8.2 Joaquim Thelho da Rocha Magalhães
8.3 Lucas Cardozo Souza
8.4 Marcio Geldo Silva Neves

9. Joaquim Thelho da Rocha Magalhães – Coordenador de Gestão de Pessoas
9.1 Andressa Cris na Cunha Vieira
9.2 Aparecida Hidenaria Medeiros do Carmo
9.3 Rafael Santos Cruz

10. Lucas Cardozo Souza– Coordenador de Planejamento e Gestão Patrimonial
10.1 Paulo Chaves Jansem

11. José Marino Silva Leite Júnior - Coordenador de Licitações, Compras e Contratos
11.1 Kadson Sousa Aquino

12. Márcio Geldo Silva Neves – Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira
12.1 Joabe dos Santos Melo

13. Fábio Sousa Batalha - Coordenador de Apoio de Pesquisa Ins tucional
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 109/2021, DE 22 DE ABRIL 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;
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada d
Considerando o agravamento da Pandemia de COVID-19 em todo o Estado do Maranhão,
Considerando a Portaria nº 1420, de 05 de abril de 2021, que autoriza em caráter excepcional, relevância das
ações, respeitadas as medidas de segurança e protocolos ins tucionais de prevenção à COVID-19. desde que autorizado pela
cheﬁa imediata, o retorno das a vidades presenciais, considerando a necessidade e
RESOLVE:
Art.1º 1º Estabelecer o retorno de atividades administrativas presenciais, a partir do dia 26 de abril
de 2021, dos servidores no anexo I no âmbito do Instituto Federal do Maranhão Campus Bacabal
para ﬁns de emissão e recebimento de declaração, histórico e certiﬁcados de conclusão de curso
devido ao período de inscrições no SISU, bem como recebimento e entrega de material didático aos
discentes do campus.
Art. 2º Os demais servidores não relacionados no Anexo I desta Portaria permanecerão no cumprimento de jornada de
trabalho em regime remoto.
§1º As a vidades realizadas de forma remota não implicam em necessidade de compensação de jornada e nem prejuízo da
remuneração do servidor.
Art. 3º Os candidato que comparecerem no campus Bacabal para entregar de documentação referente a matricula :
§1 U lizar, 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.
§2 A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de provas. Será permi do que o
candidato leve máscara reserva para troca durante o período que permanecer no Campus;
§3 Pra car medidas de e queta respiratória ao tossir ou espirrar, tais como: cobrir nariz e boca com lenço descartável ou com
a curvatura do cotovelo.
§4 Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
§5 Será disponibilizado álcool em gel nos locais de aplicação das etapas do processo sele vo, para higienização das mãos e
equipamentos de todos os candidatos e servidores .
§6 A temperatura será aferida na entrada do Campus.
§7 Caso seja iden ﬁcado algum candidato com temperatura acima de 37,8°C, este deve ser orientado, na portaria, a procurar
um serviço médico externo mais próximo;
Art. 4º Fica estabelecido o horário de atendimento no âmbito do Campus Bacabal das 8h às 12h e das 14h às 18h
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Dê-se ciência, publique-se no Bole m de Serviços Interno, cumpra-se e registre-se.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 110/2021, DE 23 DE ABRIL 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° 23249.011688.2021-89
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Banca Examinadora de Defesa de Monograﬁa ,
in tulada "Lipases Fúngicas: uma alterna va promissora na geração de biodiesel" , do aluno Antonio Fernando Vasconcelos
Cavalcante Braga, defendido no dia 20/04/2021.

NOME
Prof. Dr. Tânia Maria da Silva Lima
Prof. Me. Leonildes de Jesus Aguiar Vieira
Prof. Me. Te suelma Leal Alves

FUNÇÃO NA BANCA
Presidente/Orientador
Examinador (a)
Examinador (a)

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

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 111/2021, DE 23 DE ABRIL DE 2021

O 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;
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada de decisão;
Considerando o Decreto N°. 36.601, de 19 de março de 2021 do Governo do Estado do Maranhão, que deﬁne
medidas restri vas para circulação e aglomeração de pessoas em prevenção a COVID-19;
Considerando a Portaria IFMA N°. 1630, de 19 de abril de 2021,
Considerando as deliberações do comitê de crise local.
Considerando o processo nº 23249.011800.2021-81
RESOLVE:
Art.1º Prorrogar a suspensão das a vidades presenciais estabelecida na Portaria IFMA n° 59/2021 até 26 de abril 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 23/04/2021 15:30:08.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 23/04/2021. 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: 253996
Código de Auten cação: eefe520011
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 112/2021, DE 26 DE ABRIL 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;
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada d
Considerando o agravamento da Pandemia de COVID-19 em todo o Estado do Maranhão,
Considerando a Portaria nº 1420, de 05 de abril de 2021, que autoriza em caráter excepcional, relevância das
ações, respeitadas as medidas de segurança e protocolos ins tucionais de prevenção à COVID-19. desde que autorizado pela
cheﬁa imediata, o retorno das a vidades presenciais, considerando a necessidade e
RESOLVE:
Art.1º Estabelecer o retorno de atividades administrativas presenciais, a partir do dia 26 de abril de
2021, do servidor no anexo I no âmbito do Instituto Federal do Maranhão Campus Bacabal para ﬁns
de realização de perícia médica dos servidores.
Art. 2º Os demais servidores não relacionados no Anexo I desta Portaria permanecerão no cumprimento de jornada de
trabalho em regime remoto.
§1º As a vidades realizadas de forma remota não implicam em necessidade de compensação de jornada e nem prejuízo da
remuneração do servidor.
Art. 3º Os candidato que comparecerem no campus Bacabal para entregar de documentação referente a matricula :
§1 U lizar, 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.
§2 A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de provas. Será permi do que o
candidato leve máscara reserva para troca durante o período que permanecer no Campus;
§3 Pra car medidas de e queta respiratória ao tossir ou espirrar, tais como: cobrir nariz e boca com lenço descartável ou com
a curvatura do cotovelo.
§4 Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
§5 Será disponibilizado álcool em gel nos locais de aplicação das etapas do processo sele vo, para higienização das mãos e
equipamentos de todos os candidatos e servidores .
§6 A temperatura será aferida na entrada do Campus.
§7 Caso seja iden ﬁcado algum candidato com temperatura acima de 37,8°C, este deve ser orientado, na portaria, a procurar
um serviço médico externo mais próximo;
Art. 4º Fica estabelecido o horário de atendimento no âmbito do Campus Bacabal das 8h às 12h e das 14h às 18h
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Dê-se ciência, publique-se no Bole m de Serviços Interno, cumpra-se e registre-se.

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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 113/2021, DE 26 DE ABRIL 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
23249.047854.2020-02,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º Incluir, a par r de 10 de março de 2021, o servidor Raphael Parga DiMagalhães, na Comissão organizadora dos
Processo Sele vo Público Simpliﬁcado para Contratação de Professor Subs tuto de Biologia regido pelo Edital nº 12 de 11 de
março de 2021 , publicado no DOU de 11.03.2021 cons tuídas pela Portaria nº 69 de 15 de março de 2021
Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 91, de 7 de abril 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 26/04/2021 17:27:17.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 114/2021, DE 26 DE ABRIL 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
23249.047854.2020-02,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Re ﬁcar a portaria nº 69/2021 de 16 de março de 2021 que trata da Comissão organizadora dos Processo Sele vo
Público Simpliﬁcado para Contratação de Professor Subs uto de Biologia regido pelo Edital nº 12 de 11 de março de 2021 ,
publicado no DOU de 11.03.2021, Onde se lê:Cons tuir, a pa r de 15 de março de 2021(...), Leia-se: Cons tuir, a pa r de
10 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 26/04/2021 17:28:45.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 26/04/2021. 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: 254963
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 115/2021, DE 26 DE ABRIL 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 23249.012094.2021-95,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão para elaboração do projeto Metodologia do Ensino de Química na
forma presencial.
SIAPE

FUNÇÃO

Maria das Graças de Oliveira Silva

NOME

1934341

Presidente

Bruno de Loiola Marinho

1957294

Membro

Emanuel da Cruz Lima

2271760

Membro

Gil Derlan Silva Almeida

2420577

Membro

Tetisuelma Leal Alves

1898038

Membro

Tania Maria da Silva Lima

1942671

Membro

Williane de Fátima Vieira Batista

1934385

Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31/12/2021 para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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
SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2 horas
2021.1 e 2021.2

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida 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.

(Assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 26/04/2021 17:28:09.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 116/2021, DE 26 DE ABRIL 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 23249.012095.2021-30,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão para elaboração do projeto Metodologia do Ensino de Química na
forma EAD.
NOME

SIAPE

FUNÇÃO

Maria das Graças de Oliveira Silva

1934341

Presidente

Bruno de Loiola Marinho

1957294

Membro

Emanuel da Cruz Lima

2271760

Membro

Gil Derlan Silva Almeida

2420577

Membro

Tetisuelma Leal Alves

1898038

Membro

Tania Maria da Silva Lima

1942671

Membro

Williane de Fátima Vieira Batista

1934385

Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31/12/2021 para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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
SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2 horas
2021.1 e 2021.2

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida 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.

(Assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 26/04/2021 17:36:35.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 26/04/2021. 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 117/2021, DE 26 DE ABRIL 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 23249.012097.2021-29,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão para elaboração do projeto do curso Tecnologia de Gestão
Empresarial na forma EAD.
NOME

SIAPE

FUNÇÃO

Eder Johson de Area Leão Pereira

1860576

Presidente

Ailson da Silva Lopes

2314663

Membro

Claudio Magno Pereira Farias

1255112

Membro

Bruno de Loiola Marinho

1957294

Membro

Edvaldo Dias da Silva Filho

3124811

Membro

Francisco de Assis Pereira Filho

2016264

Membro

Silimar Costa da Silva

1397808

Membro

Marinalva Gonçalves Oliveira

1821174

Membro

Gil Derlan Silva Almeida

2420577

Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31/12/2021 para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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
SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2 horas
2021.1 e 2021.2

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida 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.

(Assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 26/04/2021 18:23:41.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 118/2021, DE 26 DE ABRIL 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 23249.012096.2021-84,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão para elaboração do projeto do curso Tecnologia de Gestão
Empresarial na forma presencial.
NOME
Francisco de Assis Pereira Filho

SIAPE

FUNÇÃO

2016264

Presidente

Ailson da Silva Lopes

2314663

Membro

Claudio Magno Pereira Farias

1255112

Membro

Bruno de Loiola Marinho

1957294

Membro

Edvaldo Dias da Silva Filho

3124811

Membro

Eder Johson de Area Leão Pereira

1860576

Membro

Silimar Costa da Silva

1397808

Membro

Marinalva Gonçalves Oliveira

1821174

Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31/12/2021 para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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
SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2 horas
2021.1 e 2021.2

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida 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.

(Assinado eletronicamente)

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 26/04/2021 18:22:43.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 26/04/2021. 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 119/2021, DE 26 DE ABRIL DE 2021

O 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;
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada de decisão;
Considerando o Decreto N°. 36.601, de 19 de março de 2021 do Governo do Estado do Maranhão, que deﬁne
medidas restri vas para circulação e aglomeração de pessoas em prevenção a COVID-19;
Considerando a Portaria IFMA N° 1.691, de 26 de abril de 2021.
Considerando as deliberações do comitê de crise local.
RESOLVE:
Art.1º Prorrogar a suspensão das a vidades presenciais estabelecida na Portaria IFMA n° 59/2021 até 05 de maio 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 26/04/2021 20:27:41.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 26/04/2021. 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 120/2021, DE 27 DE ABRIL 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° 23249.011422.2021-36,
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 19 de abril de 2021, a Comissão de elaboração do laboratório de matemá ca:

NOME
Huerllen Vicente Lemos e Silva
Francisco de Assis Parentes da Silva do Amaral Ferreira
Jerlane Farias Caldas
Odeir de Jesus Lima
Salvino Coimbra Filho

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31 de agosto para conclusão dos trabalhos e entrega do Projeto Pedagógico do Curso.
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
SEMESTRES 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.

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

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 27/04/2021 14:07:09.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 27/04/2021. 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: 255445
Código de Auten cação: 2787c23d57

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 121/2021, DE 28 DE ABRIL 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 23249.010343.2021-16,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Retificara portaria nº 97/2021 de 12 de abril de 2021, que trata de autorizar a Progressão Funcional, por Mérito, ao(à)
servidor(a) Rafael Santos da Cruz, Assistente em Administração, Campus Bacabal, Matrícula SIAPE nº 2216604, passando do
Padrão de Vencimento 04 para o Padrão de Vencimento 05, com efeitos financeiros estabelecidos a partir de 12.03.2021. Onde se lê: com
efeitos financeiros estabelecidos a partir de 12.03.2021. Leia-se: com efeitos financeiros estabelecidos a partir de 02.03.2021.

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 28/04/2021 10:06:29.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/04/2021. 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: 255946
Código de Auten cação: b3a2f83ebc

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 122/2021, DE 28 DE ABRIL 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 23249.011050.2021-48,
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)Marinalva Gonçalves Oliveira, Pedagoga, Campus Bacabal,
Matrícula SIAPE nº 1821174, passando do Padrão de Vencimento 07 para o Padrão de Vencimento 08, com efeitos financeiros
estabelecidos a partir de 07.04.2021.
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 28/04/2021 14:52:40.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/04/2021. 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: 256243
Código de Auten cação: fe1bc4e7a0

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 123/2021, DE 28 DE ABRIL 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 23249.012094.2021-95,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de PósGraduação Lato Sensu (Especialização) em Metodologia do Ensino de Química na forma presencial.
SIAPE

FUNÇÃO

Maria das Graças de Oliveira Silva

NOME

1934341

Presidente

Bruno de Loiola Marinho

1957294

Membro

Emanuel da Cruz Lima

2271760

Membro

Gil Derlan Silva Almeida

2420577

Membro

Tetisuelma Leal Alves

1898038

Membro

Tania Maria da Silva Lima

1942671

Membro

Williane de Fátima Vieira Batista

1934385

Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31/12/2021 para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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
SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2 horas
2021.1 e 2021.2

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional, conforme Resolução CONDIR N° 12 de 07 de novembro de 2019.
Art. 5º Revogar a Portaria nº 115/2021, de 26 de abril 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 28/04/2021 15:24:38.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/04/2021. 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: 256272
Código de Auten cação: b914d8ea22

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 124/2021, DE 28 DE ABRIL 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 23249.012095.2021-30,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de PósGraduação Lato Sensu (Especialização) em Metodologia do Ensino de Química na forma EAD.
SIAPE

FUNÇÃO

Maria das Graças de Oliveira Silva

NOME

1934341

Presidente

Bruno de Loiola Marinho

1957294

Membro

Emanuel da Cruz Lima

2271760

Membro

Gil Derlan Silva Almeida

2420577

Membro

Tetisuelma Leal Alves

1898038

Membro

Tania Maria da Silva Lima

1942671

Membro

Williane de Fátima Vieira Batista

1934385

Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31/12/2021 para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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
SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2 horas
2021.1 e 2021.2

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional, conforme Resolução CONDIR N° 12 de 07 de novembro de 2019.
Art. 5º Revogar a Portaria nº 116/2021, de 26 de abril 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 28/04/2021 15:39:45.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/04/2021. 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: 256286
Código de Auten cação: 513544e613

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 125/2021, DE 28 DE ABRIL 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 23249.012097.2021-29,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de PósGraduação Lato Sensu (Especialização) em Tecnologia de Gestão Empresarial na forma EAD.
NOME

SIAPE

FUNÇÃO

Eder Johson de Area Leão Pereira

1860576

Presidente

Ailson da Silva Lopes

2314663

Membro

Claudio Magno Pereira Farias

1255112

Membro

Bruno de Loiola Marinho

1957294

Membro

Edvaldo Dias da Silva Filho

3124811

Membro

Francisco de Assis Pereira Filho

2016264

Membro

Silimar Costa da Silva

1397808

Membro

Marinalva Gonçalves Oliveira

1821174

Membro

Gil Derlan Silva Almeida

2420577

Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31/12/2021 para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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
SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2 horas
2021.1 e 2021.2

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional, conforme Resolução CONDIR N° 12 de 07 de novembro de 2019.
Art. 5º Revogar a Portaria nº 117/2021, de 26 de abril 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 28/04/2021 15:46:38.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/04/2021. 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: 256302
Código de Auten cação: c07c934b4c

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 126/2021, DE 28 DE ABRIL 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 23249.012096.2021-84,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de PósGraduação Lato Sensu (Especialização) em Tecnologia de Gestão Empresarial na forma presencial.
NOME
Francisco de Assis Pereira Filho

SIAPE

FUNÇÃO

2016264

Presidente

Ailson da Silva Lopes

2314663

Membro

Claudio Magno Pereira Farias

1255112

Membro

Bruno de Loiola Marinho

1957294

Membro

Edvaldo Dias da Silva Filho

3124811

Membro

Eder Johson de Area Leão Pereira

1860576

Membro

Silimar Costa da Silva

1397808

Membro

Marinalva Gonçalves Oliveira

1821174

Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31/12/2021 para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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
SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2 horas
2021.1 e 2021.2

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional, conforme Resolução CONDIR N° 12 de 07 de novembro de 2019.
Art. 5º Revogar a Portaria nº 118/2021, de 26 de abril 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 28/04/2021 16:02:22.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/04/2021. 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: 256322
Código de Auten cação: 8aeaa52b38

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 127/2021, DE 29 DE ABRIL 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° 23249.010493.2021-11
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 23 de abril de 2021, a Comissão de elaboração e execução do Projeto Qualidade de Vida no
Trabalho e Promoção a Saúde 2021:

NOME
Aparecida Hidenaria Medeiros do Carmo
Débora de Jesus Lima Melo
Francisca Luicelena Novais de Paula
Gladys Limoeny Romeu Nunes
Izamara Lima Soares
Leonildes de Jesus Aguiar Vieira
Luis Fernando Raposo Nascimento
Marcos Fernando do Nascimento

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31 de dezembro para conclusão dos trabalhos.
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
1 hora
SEMESTRES LETIVOS DE ATIVIDADE 2021.1 e 2021.2
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 29/04/2021 13:56:36.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/04/2021. 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: 256195
Código de Auten cação: 90d9e24d60
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 128/2021, DE 3 DE MAIO 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
23249.011468.2021-55,

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 Ellayne Lima Vieira , Matrícula SIAPE 2175434, Técnico em
Enfermagem, lotado na Coordenadoria de Assuntos Estudan s do Campus Bacabal, no período de 21.04.2021
a 29.04.2021, para reprogramação nos dias 16.08.2021 a 24.08.2021.

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 03/05/2021 10:28:47.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 03/05/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
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Código Veriﬁcador: 258343
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 129/2021, DE 3 DE MAIO 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° 23249.012586.2021-81,
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 28 de abril de 2021, a Comissão para a construção de propostas de criação de projeto polí co
pedagógico na modalidade EJA:

NOME
FUNÇÃO
Wellington de Sousa Monteles Presidente
Ailson da Silva Lopes
Membro
Claudio Magno Pereira Farias
Membro
Eder Johson de Area Leão Pereira Membro
Edvaldo Dias da Silva Filho
Membro
Sonadson Diego de Paula Nery Membro
Lívia Xerez Pinho
Membro
Thais Silva da Rocha
Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31 de outubro para conclusão dos trabalhos.
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
SEMESTRES LETIVOS DE ATIVIDADE 2021.1 e 2021.2
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.

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

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 03/05/2021 10:52:04.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 03/05/2021. 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: 258452
Código de Auten cação: 3c28172ad9
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 130/2021, DE 4 DE MAIO DE 2021

O 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;
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada de decisão;
Considerando o Decreto N°. 36.601, de 19 de março de 2021 do Governo do Estado do Maranhão, que deﬁne
medidas restri vas para circulação e aglomeração de pessoas em prevenção a COVID-19;
Considerando a Portaria IFMA N° 1.843, de 03 de maio de 2021.
Considerando as deliberações do comitê de crise local.
RESOLVE:
Art.1º Prorrogar a suspensão das a vidades presenciais estabelecida na Portaria IFMA n° 59/2021 até 10 de maio de 2021.

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

Isa Prazeres Pestana
Diretora Geral "Pró-tempore"

Documento assinado eletronicamente por:
Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes, COORDENADOR - FG2 - CGP-BAC, em 04/05/2021 10:35:58.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 04/05/2021. 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 131/2021, DE 4 DE MAIO DE 2021

O 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;
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada de decisão;
Considerando o Decreto N°. 36.601, de 19 de março de 2021 do Governo do Estado do Maranhão, que deﬁne
medidas restri vas para circulação e aglomeração de pessoas em prevenção a COVID-19;
Considerando a Portaria IFMA N° 1.843, de 03 de maio de 2021.
Considerando as deliberações do comitê de crise local.
RESOLVE:
Art.1º Prorrogar a suspensão das a vidades presenciais estabelecida na Portaria IFMA n° 59/2021 até 10 de maio 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 04/05/2021 11:16:35.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 132/2021, DE 5 DE MAIO 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° 23249.013302.2021-73
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 04 de maio de 2021, a Comissão Organizadora das Audiências Públicas no âmbito do campus
Bacabal, para a construção da polí ca de acesso discente:

NOME
Katharine Silva de Oliveira Soares
Carlos Alberto Lira Junior
Emerson George Melo Mendes
Francisca Luicelena Novais de Paula
Marinalva Gonçalves Oliveira
Raphael Parga di Magalhães

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos.
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
4 horas
SEMESTRES 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 05/05/2021 14:39:50.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 05/05/2021. 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 133/2021, DE 5 DE MAIO 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° 23249.013257.2021-57
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 04 de maio de 2021, a Comissão Eleitoral da CPA (Comissão Permanente de Avaliação) do Campus
Bacabal:

NOME
Delcicleide Costa dos Reis

SIAPE
3102247

FUNÇÃO REPRESENTAÇÃO
Titular
Técnico Administra vo

Marcos Fernando do Nascimento

1201057

Titular

Docente

Maria Elane Aquino dos Santos Paula
Danielle de Oliveira Santos
Maria Jose Sousa Fernandes
Wellington de Sousa Monteles

20181LPQ0001
2171138
20191LPQ0027
1898350

Titular
Suplente
Suplente
Suplente

Discente
Técnico Administra vo
Discente
Docente

Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos.
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
4 horas
SEMESTRES 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 05/05/2021 14:40:19.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 134/2021, DE 5 DE MAIO DE 2021

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, considerandoa solicitação constante no
Processo nº 23249.013491.2021-84;
Considerando o Ofício Circular No 3/2021 – PROPLADI/REITORIA/IFMA, de 23 de abril de
2021, relativas a destinação de vagas para afastamento de servidores (docentes e administrativos), para
participação em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado, no país e no exterior;
Considerando a Portaria nº 1644/2021, de 20 de abril de 2021 que trata da subdelegação aos Diretores Gerais
dos Campi e Campus Avançado, a emissão de Portaria com o quan ta vo de vagas de afastamento, sem previsão de
contratação de subs tuto, para par cipação em Programa de Pós Graduação Stricto Sensu ou Pós - Doutorado, conforme
planejamento interno e o interesse da Administração, aos servidores integrantes do quadro de pessoal a vo permanente no
IFMA;
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de
2019;
RESOLVE:
Estabelecer
o quantitativo de vagas para afastamento de servidores (docentes e
administrativos) para participação em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado, no país e
no exterior, que iniciem no 2° semestre de 2021( sem previsão de substituto), conforme quadro abaixo.

CARGO

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM
EDUCAÇÃO

CARGO

PROFESSOR DO ENSINO
BÁSICO,TÉCNICO E TECNOLÓGICO

QUANTITATIVO DE VAGAS A SEREM
DISPONIBILIZADAS EM EDITAL PARA
AFASTAMENTOS QUE INICIEM NO 2° SEMESTRE DE
2021 (SEM PREVISÃO DE SUBSTITUTO )
1

QUANTITATIVO DE VAGAS A SEREM
DISPONIBILIZADAS EM EDITAL PARA
AFASTAMENTOS QUE INICIEM NO 2° SEMESTRE DE
2021 (SEM PREVISÃO DE SUBSTITUTO )
2

(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 135/2021, DE 6 DE MAIO 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 23249.013436.2021-94,
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)Claudiney Pereira da Silva, Enfermeiro, Campus Bacabal,
Matrícula SIAPE nº 2171129, passando do Padrão de Vencimento 04 para o Padrão de Vencimento 05, com efeitos financeiros
estabelecidos a partir de 15.10.2020.
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 136/2021, DE 6 DE MAIO 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 23249.013437.2021-39,
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) Luis Henrique Antonio da Silva, Técnico em Química,
Campus Bacabal, Matrícula SIAPE nº 2224066, passando do Padrão de Vencimento04 para o Padrão de Vencimento 05, com efeitos
financeiros estabelecidos a partir de 26.03.2021.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

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

Documento assinado eletronicamente por:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 137/2021, DE 10 DE MAIO 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° 23249.013774.2021-26
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Incluir, como membros, na Comissão de elaboração de diretrizes e procedimentos para acompanhamento de estudantes com
necessidades especíﬁcas, cons tuída pela Portaria nº 34/2021 de 02 de fevereiro de 2021, os servidores abaixo relacionados:
Josélia Maria de Sousa Ferreira
Bianca da Silva Feitosa

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 10/05/2021 11:11:13.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/05/2021. 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: 262230
Código de Auten cação: c853cfde97

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 138/2021, DE 11 DE MAIO 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 23249.013790.2021-19,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão Organizadora do processo seletivo para fins de afastamento dos
servidores (docentes e técnicos administrativos) do IFMA/Campus Bacabal para Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado sem
substituto.
NOME
Joaquim Thelho da Rocha Magalhães

SIAPE

FUNÇÃO

2327762

Presidente

Ailson da Silva Lopes

2314663

Membro

Andressa Cristina Cunha Vieira

2171085

Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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
SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2 horas
2021.1

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida 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.

(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 139/2021, DE 11 DE MAIO DE 2021

O 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;
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada de decisão;
Considerando o Decreto N°. 36.601, de 19 de março de 2021 do Governo do Estado do Maranhão, que deﬁne
medidas restri vas para circulação e aglomeração de pessoas em prevenção a COVID-19;
Considerando a Portaria IFMA N° 1.965, de 10 de maio de 2021;
Considerando o processo N° 23249.014098.2021-16;
Considerando as deliberações do comitê de crise local.
RESOLVE:
Art.1º Prorrogar a suspensão das a vidades presenciais estabelecida na Portaria IFMA n° 59/2021 até 14 de maio 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 11/05/2021 11:26:55.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 140/2021, DE 13 DE MAIO 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° 23249.014334.2021-96
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Nomear como representantes Discentes para comporem o Colegiado do Curso de Licenciatura em Química, com mandato de 2
anos, os seguintes estudantes:

NOME
Maria José Sousa Fernandes
William da Paz Silva
Rayanna dos Santos Amorim
Wandersson Gaudencio Sousa

FUNÇÃO
Discente/Titular
Discente/Titular
Discente/Suplente
Discente/Suplente

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

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 141/2021, DE 13 DE MAIO 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° 23249.014405.2021-51
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 11 de maio de 2021, a Comissão para elaboração do projeto do curso do Projeto de Curso FIC em
Língua Brasileira de Sinais - Básico, com os seguintes membros:

NOME
Virgínia Maria Barros de Almeida Ribeiro
Josélia Maria de Sousa Ferreira
Bianca da Silva Feitosa
Erika Fernanda da Rocha Sousa

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo até 31.07.2021 para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3º 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
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 142/2021, DE 13 DE MAIO 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° 23249.014411.2021-16
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão para elaboração de estudo preliminar aquisição
de materiais e equipamentos para salas AEE- Salas de recursos mul funcionais.

NOME
Joabe dos Santos Melo
Bruno de Loiola Marinho
Erika Fernanda da Rocha Sousa
Francisca Luicelena Novais de Paula

SIAPE
2164976
1957294
2393838
1224708

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

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró-Tempore

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 143/2021, DE 13 DE MAIO 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 23249.014541.2021-41,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão Organizadora do processo seletivo para fins de afastamento dos
servidores servidores da carreira do Magistério Federal do IFMA/Campus Bacabal para Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou PósDoutorado com substituto.
SIAPE

FUNÇÃO

Joaquim Thelho da Rocha Magalhães

NOME

2327762

Presidente

Carlos Alberto Lira Junior

1828536

Membro

Francisca Luicelena Novais de Paula

1224708

Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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
SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2 horas
2021.1

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida 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.

(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 144/2021, DE 17 DE MAIO 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° 23249.014604.2021-69
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:

Designar o servidor Tassio Teixeira Moraes, SIAPE 1956631, Diretor de Administração e Planejamento, CD-04, para responder
pela Diretoria Geral do campus Bacabal, CD-02, no período de 24/05/2021 a 02/06/2021, em virtude do afastamento da
tular Isa Prazeres Pestana, matrícula 2901325.

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

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 145/2021, DE 18 DE MAIO 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 23249.014726.2021-55
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e
Considerando o que estabelece o artigo 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 Pedro Justino da Silva Junior – Técnico de laboratório/área: alimentos, Matrícula SIAPE nº 2400754, para
responder,

pela

Coordenação do Curso de Tecnologia em Alimentos - Campus Bacabal, FUC-01, no período de 12/05/2021 a

18/05/2021 em virtude do afastamento da titular Leonildes de Jesus Aguiar Vieira.
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 147/2021, DE 18 DE MAIO 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° 23249.014323.2021-14
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão de membros do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Química:

NOME
Tânia Maria da Silva Lima

TITULAÇÃO
Doutorado

FUNÇÃO
Presidente

Emanuel da Cruz Lima

Mestrado

Membro

Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura
Maria das Graças de Oliveira e Silva
Rhuiago Mendes de Oliveira
Te suelma Leal Alves
Williane de Fá ma Vieira Ba sta

Doutorado
Doutorado
Doutorado
Mestrado
Mestrado

Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Art. 2º Revogar a Portaria nº 77/2019 de 22 de março de 2019.

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

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 148/2021, DE 18 DE MAIO 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° 23249.014825.2021-37
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Art. 1° Nomear como representantes docentes, para comporem o Colegiado do Curso de Licenciatura em Química, com
mandato de 2 anos, os seguintes servidores:

NOME
Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura

FUNÇÃO
Membro

Emanuel da Cruz Lima

Membro

Maria das Graças de Oliveira e Silva
Te suelma Leal Alves
Williane de Fá ma Vieira Ba sta

Membro
Membro
Membro

Art. 2º Revogar a Portaria nº 120/2019 de 09 de maio de 2019.

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

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 149/2021, DE 19 DE MAIO 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 23249.007686.2021-95
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e
Considerando o que estabelece o artigo 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 Francisca Luicelena Novais de Paula – Técnico em Assuntos Educacionais, Matrícula SIAPE nº 1224708,
para responder, pela Coordenação do Curso Eixo de Informação e Comunicação - Campus Bacabal, FUC-01, no período de 15.03.2021
a 30.03.2021 em virtude do afastamento da titular Marcelo Eugênio de Castro Gonçalves.
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 150/2021, DE 19 DE MAIO 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 23249.007686.2021-95
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e
Considerando o que estabelece o artigo 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 Francisca Luicelena Novais de Paula – Técnico em Assuntos Educacionais, Matrícula SIAPE nº 1224708,
para responder, pela Coordenação do Curso Eixo de Informação e Comunicação - Campus Bacabal, FUC-01, no período de 15.03.2021
a 30.03.2021 em virtude do afastamento da titular Marcelo Eugênio de Castro Gonçalves.
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 151/2021, DE 21 DE MAIO 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:

Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em
todo País, em especial no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova
variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade;
a declaração de pandemia de Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
emitida em 11 de março de 2020;
a Instrução Normativa Nº 109 de 28 de outubro de 2020, da Secretaria de Gestão e de
Desempenho de Pessoal e suas alterações;
as Portarias IFMA nº 3.651, de 03 de agosto de 2020, e 2039 de 14 de maio de 2021, que
autorizar aos Campi e a Reitoria o retorno gradativo às atividades administrativas de forma
presencial e outros procedimentos.
RESOLVE:
Art. 1° Estabelecer a retomada gradual de atividades administrativas presenciais no âmbito do
Campus Bacabal do Instituto Federal do Maranhão a partir de 24 de maio de 2021.
Art. 2º Estabelecer o retorno de trabalho presencial dos servidores conforme Anexo desta Portaria.
§1º A qualquer tempo os servidores em regime presencial de trabalho poderão solicitar retorno ao
regime remoto a sua chefia imediata, que deverá solicitar formalmente a Diretoria-Geral a oficialização
desta condição.
§2º O servidor que cumprir sua jornada de trabalho de forma parcialmente presencial deverá
apresentar o plano de trabalho referente às horas trabalhadas remotamente.
Art. 3º Os demais servidores não relacionados no Anexo desta Portaria permanecerão no
cumprimento de jornada de trabalho em regime preferencialmente remoto ou não presencial.
§1º A qualquer tempo os servidores em regime preferencialmente remoto poderão solicitar a sua
chefia imediata a sua inclusão no revezamento de atividades presenciais desde que atendam as
condições previstas na Instrução Normativa Nº 109 de 29 de outubro de 2020, da Secretaria de
Gestão e de Desempenho de Pessoal.
§2º As atividades realizadas de forma remota não implicam em necessidade de compensação de
jornada e nem prejuízo da remuneração do servidor.
§3º Havendo necessidade justificada de realização de atividades presenciais as chefias imediatas
poderão convocar os servidores em regime preferencialmente remoto.

Art. 4º Os servidores em trabalho preferencialmente remoto deverão manter o registro em seus
planos de trabalho remoto ou não presencial respeitando o calendário de entrega estabelecido pela
Diretoria-Geral.
Art. 5º O servidor em regime presencial de trabalho que apresentar ou residir com pessoas com sinais
e sintomas gripais, deverá permanecer em trabalho remoto até autorização médica para retomada de
atividades presenciais.
Parágrafo único. O servidor que se enquadrar nas situações previstas no caput deverá informar
imediatamente a sua chefia imediata e apresentar autodeclaração de sua condição.
Art. 6º O servidor em regime presencial de trabalho deve:
§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.
§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;
§3 Praticar medidas de etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, tais como: cobrir nariz e boca com
lenço descartável ou com a curvatura do cotovelo.
§4 Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
§5 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 servidores .
§6 A temperatura será aferida na entrada do Campus.
§7 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;
Art. 7º Fica estabelecido o horário de atendimento no âmbito do Campus Bacabal das 8h às 12h e
das 13h às 17h
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência, publique-se no Boletim de Serviços Interno, cumpra-se e registre-se.
(Assinada eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora Geral "Pró-tempore"

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 152/2021, DE 21 DE MAIO 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:

Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em
todo País, em especial no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova
variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade;
a declaração de pandemia de Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
emitida em 11 de março de 2020;
a Instrução Normativa Nº 109 de 28 de outubro de 2020, da Secretaria de Gestão e de
Desempenho de Pessoal e suas alterações;
as Portarias IFMA nº 3.651, de 03 de agosto de 2020, e 2039 de 14 de maio de 2021, que
autorizar aos Campi e a Reitoria o retorno gradativo às atividades administrativas de forma
presencial e outros procedimentos.
RESOLVE:
Re ﬁcar a portaria nº 151/2021 de 21 de maio de 2021, que Estabelecer a retomada gradual de atividades

administrativas presenciais no âmbito do Campus Bacabal do Instituto Federal do Maranhão a partir
de 24 de maio de 2021
Onde se lê:

Art. 6º O servidor em regime presencial de trabalho deve:
§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.
§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;
§3 Praticar medidas de etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, tais como: cobrir nariz e boca com
lenço descartável ou com a curvatura do cotovelo.
§4 Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
§5 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 servidores .
§6 A temperatura será aferida na entrada do Campus.
§7 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;
Leia-se:

Art. 6º O servidor em regime presencial de trabalho deve:

§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.
§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;
§3 Praticar medidas de etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, tais como: cobrir nariz e boca com
lenço descartável ou com a curvatura do cotovelo.
§4 Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Dê-se ciência, publique-se no Boletim de Serviços Interno, cumpra-se e registre-se.
(Assinada 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 153/2021, DE 28 DE MAIO 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,designado nos termos da Portaria nº 0144,
de 17 de maio de 2021, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº
23249.010523.2021-90,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Art. 1° Autorizar inicio dos trabalhos das Comissões de Eventos e Ações a serem realizados no ano le vo de 2021 conforme
anexo.
Art. 2° Esta Portaria tem validade até o úl mo dia le vo de 2021.
Art. 3° O funcionamento e a efe vidade das Comissões devem observar o disposto na Ordem de Serviço N° 8, de 30 de janeiro
de 2019.

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

ANEXO
1. COMISSÃO PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL
A) Semestre de Trabalho: 2021.1 e 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Fabricío de Jesus Alves
D) Membros: Claudiney Pereira da Silva, Ellayne Lima Vieira, Fabrício de Jesus Alves Sousa, Fernando Antonio Madeira
Marinho, Francisca Luicelena Novais de Paula, Joanne Lwouyse Silva Rodrigues, Tereza Talyta Carvalho de Moura
2. COMISSÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS
A) Semestre de Trabalho: 2021.1 e 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Fabricío de Jesus Alves
D) Membros: Claudiney Pereira da Silva, Ellayne Lima Vieira, Fabrício de Jesus Alves Sousa, Fernando Antonio Madeira
Marinho, Francisca Luicelena Novais de Paula, Joanne Lwouyse Silva Rodrigues, Tereza Talyta Carvalho de Moura
3. WORKSHOP DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A) Semestre de Trabalho: 2021.1
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Erika Fernanda da Rocha Sousa
D) Membros: Bianca da Silva Feitosa, Francleia Almeida, Jerlane Farias Caldas Lopes, Josélia Maria de Sousa Ferreira,
Margarete de Almeida Aguiar, Marinalva Gonçalves Oliveira, Marcos Fernando do Nascimento, Odeir de Jesus Lima, Tereza
Talyta Carvalho de Moura, Virgínia Maria Barros de Almeida Ribeiro
4.ARRAIAL
A) Semestre de Trabalho: 2021.1
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Leandro Lago Santos Pinheiro
D) Membros: Isa Prazeres Pestana, Jakeline Pereira Bogea, Jeymeson de Paula Veloso, Leonildes de Jesus Aguiar
Vieira, Marcos Fernando do Nascimento
5.FEIRA CULTURAL
A) Semestre de Trabalho: 2021.1
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Rodrigo Antonio Iturra Wolﬀ
D) Membros: Carla Georgea Silva Ferreira, Jeymeson de Paula Veloso, Odeir de Jesus Lima
6.SEMANA AMBIENTAL
A) Semestre de Trabalho: 2021.1
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Gildevan Nolasco Lopes
D) Membros: Abigail Ferreira Milen, Laryssa Sheydder de Oliveira Lopes, Luis Fernando Raposo Nascimento, Ricardo Bezerra
de Oliveira
7.ENCONTRO DE QUÍMICA
A) Semestre de Trabalho: 2021.1

B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Tânia Maria da Silva Lima
D) Membros: Emanuel da Cruz Lima, Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura, Maria das Graças de Oliveira e
Silva, Te suelma Leal Alves
9.ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Leonildes de Jesus Aguiar Vieira
D) Membros: Livia Xerez Pinho, Tiago Linus Silva Coelho, Thais Silva da Rocha, Simone Kelly Rodrigues Lima
10. DIA DO ESTUDANTE
A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Marcos Fernando do Nascimento
D) Membros: Debora de Jesus Lima Melo, Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura, Luis Fernando Raposo
Nascimento, Te suelma Leal Alves
11.JOGOS ESCOLARES
A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Luis Fernando Raposo Nascimento
D) Membros: Debora de Jesus Lima Melo, Jeymeson de Paula Veloso, Marcos Fernando do Nascimento, Wellington de Sousa
Monteles
12.JOGOS INTERNOS
A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Luis Fernando Raposo Nascimento
D) Membros: Claudio Magno Pereira Farias, Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura, Jeymeson de Paula
Veloso, Wellington de Sousa Monteles
11.ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Ailson da Silva Lopes
D) Membros: Claudio Magno Pereira Farias, Edivaldo Dias da Silva Filho, Francisco de Assis Pereira Filho, Silimar Costa da Silva
11. SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SNCT)
A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Gil Derlan Silva Almeida
D) Membros: Ailson da Silva Lopes, Edvaldo Dias da Silva Filho, Francisco de Assis Pereira Filho, Rhuiago Mendes de Oliveira
11.MOSTRA CIENTÍFICA

A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Gildevan Nolasco Lopes
D) Membros: Huerllen Vicente Lemos e Silva, Odeir de Jesus Lima, Rhuiago Mendes de Oliveira, Salvino Coimbra Filho
11.CAMPEONATO DE CUBO MÁGICO
A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Huerllen Vicente Lemos e Silva
D) Membros: Emanuel da Cruz Lima, Francisco de Assis Parente da Silva do Amaral Ferreira, Jerlane Farias Caldas, Salvino
Coimbra Filho
11.GINCANA PEDAGÓGICA
A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Marcos Fernando do Nascimento
D) Membros: Carla Georgea Silva Ferreira, Jerlane Farias Caldas, Salvino Coimbra Filho
11.SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Carla Georgea Silva Ferreira
D) Membros: Abigail Ferreira Milen, Débora de Jesus Lima Melo, Francisco Marques de Oliveira Neto, Idovaldo Cunha da
Silva, Isa Prazeres Pestana, Joanne Lwouyse Silva Rodrigues, Gildevan Nolasco Lopes
11.FESTIVAL DE MÚSICA
A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Sonadson Diego de Paula Nery
D) Membros: Claudio Magno Pereira Farias, Luis Fernando Raposo Nascimento, Jakeline Pereira Bogea, Rodrigo Antonio Iturra
Wolﬀ
11.INFOWEEK
A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Marcelo Eugenio de Castro Goncalves
D) Membros: Claudio Magno Pereira Farias, Francisco de Assis Parente da Silva do Amaral Ferreira, Rodrigo Antonio Iturra
Wolﬀ, Silimar Costa da Silva
11.CHRISTMAS
A) Semestre de Trabalho: 2021.2
B) Carga horária semanal de trabalho: 2 horas
C) Presidente: Claudia Regina Brito Mendes
D) Membros: Gil Derlan Silva Almeida, Katharine Silva de Oliveira Soares, Leandro Lago Santos Pinheiro, Rodrigo Antonio
Iturra Wolﬀ
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 154/2021, DE 31 DE MAIO 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,designado nos termos da Portaria nº 0144,
de 17 de maio de 2021, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº
23249.013774.2021-26,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:

Revogar a Portaria nº 137/2021 de 10 de maio de 2021 que trata da inclusão de novos membros na Comissão de elaboração de
diretrizes e procedimentos para acompanhamento de estudantes com necessidades especíﬁcas.

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
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 155/2021, DE 31 DE MAIO 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,designado nos termos da Portaria nº 0144,
de 17 de maio de 2021, 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 Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Art. 1° Recompor, a par r de 28 de maio de 2021, a Comissão do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Especíﬁcas (NAPNE):

NOME
Erika Fernanda da Rocha Sousa

FUNÇÃO
Coordenador

Bianca da Silva Feitosa

Membro

Jerlane Farias Caldas Lopes
Josélia Maria de Sousa Ferreira
Marcos Fernando do Nascimento
Marinalva Gonçalves Oliveira
Odeir de Jesus Lima
Tereza Talyta Carvalho de Moura
Te suelma Leal Alves
Virgínia Maria Barros de Almeida Ribeiro

Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
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
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 156/2021, DE 31 DE MAIO 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 0144/2021, de
17 e maio de 2021, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.016202.2021-07,
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 Designar os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Banca de defesa de projeto de trabalho de conclusão de Curso
(TCC), intitulada "Produção de Sabonetes Artesanais a Partir de Óleo Residual de Fritura e Mistura Deste com Óleos de Babaçu e
Tucum.", do aluno Lindembergue Barbosa Silva, como requisito curricular indispensável para a integralização do Curso de Licenciatura
em Química a ser defendido no dia 07/06/2021.
NOME

FUNÇÃO NA BANCA

Maria das Graças de Oliveira e Silva

Presidente

Emanuel da Cruz Lima

Membro Titular

Carlos Alberto Lira Júnior

Membro Titular

Tiago Linus Silva Coelho

Membro Suplente

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 31/05/2021 19:35:27.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 31/05/2021. 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: 274670
Código de Auten cação: 585ac23054

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 157/2021, DE 1 DE JUNHO 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 0144/2021, de
17 e maio de 2021, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.016202.2021-07,
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 Designar os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Banca de defesa de trabalho de conclusão de Curso (TCC),
intitulado "Produção de Sabonetes Artesanais a Partir de Óleo Residual de Fritura e Mistura Deste com Óleos de Babaçu e
Tucum.", do aluno Lindembergue Barbosa Silva, como requisito curricular indispensável para a integralização do Curso de Licenciatura
em Química a ser defendido no dia 07/06/2021, local: via webconferência, link: hIps://meet.google.com/exd-jqwqrdg, as 10:30 h.
NOME

FUNÇÃO NA BANCA

Maria das Graças de Oliveira e Silva

Presidente

Emanuel da Cruz Lima

Membro Titular

Carlos Alberto Lira Júnior

Membro Titular

Tiago Linus Silva Coelho

Membro Suplente

Art. 2ºTornar sem efeito a Portaria nº 156/2021, de 31 de maio de 2021.

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 01/06/2021 15:48:57.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 01/06/2021. 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: 275042
Código de Auten cação: a0483ed5e0

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 158/2021, DE 1 DE JUNHO 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 0144/2021, de 17 e maio de 2021, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação
constante no Processo nº 23249.016616.2021-28;
Considerando o atual momento da pandemia e COVID-19, com indicadores crescentes em todo País, em especial
no Estado do Maranhão, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade;
Considerando a preservação da vida como princípio norteador para tomada de decisão;
Considerando o Decreto N°. 36.601, de 19 de março de 2021 do Governo do Estado do Maranhão, que deﬁne
medidas restri vas para circulação e aglomeração de pessoas em prevenção a COVID-19;
Considerando as deliberações do comitê de crise local.
RESOLVE:
Suspender, no período de 02 a 06 de junhode 2021, as a vidades presenciais no IFMA Campus Bacabal , devendo as mesmas
serem desenvolvidas de forma remota.

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

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 01/06/2021 21:16:50.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 01/06/2021. 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: 275605
Código de Auten cação: c094250b08

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 159/2021, DE 2 DE JUNHO 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 0144/2021, de 17 e maio de
2021, no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.016412.2021-97,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Retificara portaria nº 125/2021, de 28 de abril de 2021 que trata de designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem
a Comissão para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) em Tecnologia de Gestão Empresarial
na forma EAD.
Onde se lê:
NOME

SIAPE

FUNÇÃO

Eder Johson de Area Leão Pereira

1860576

Presidente

Ailson da Silva Lopes

2314663

Membro

Claudio Magno Pereira Farias

1255112

Membro

Bruno de Loiola Marinho

1957294

Membro

Edvaldo Dias da Silva Filho

3124811

Membro

Francisco de Assis Pereira Filho

2016264

Membro

Silimar Costa da Silva

1397808

Membro

Marinalva Gonçalves Oliveira

1821174

Membro

Gil Derlan Silva Almeida

2420577

Membro

Leia-se:
SIAPE

FUNÇÃO

Francisco de Assis Pereira Filho

NOME

2016264

Presidente

Ailson da Silva Lopes

2314663

Membro

Claudio Magno Pereira Farias

1255112

Membro

Bruno de Loiola Marinho

1957294

Membro

Edvaldo Dias da Silva Filho

3124811

Membro

Eder Johson de Area Leão Pereira

1860576

Membro

Silimar Costa da Silva

1397808

Membro

Marinalva Gonçalves Oliveira

1821174

Membro

Gil Derlan Silva Almeida

2420577

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 02/06/2021 18:00:59.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 02/06/2021. 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: 276251
Código de Auten cação: f8c8 34b8

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 160/2021, DE 7 DE JUNHO 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° 23249.016878.2021-92
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar a servidora Aparecida Hidenaria Medeiros do Carmo , Auxiliar de Biblioteca, matrícula 2222773, para responder
pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas - Campus Bacabal, no período de 01/06/2021 a 04/06/2021, em virtude do
afastamento do tular Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes , matrícula 2327762, Chefe de Nucleo, FG-02.

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 07/06/2021 14:33:03.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/06/2021. 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: 277630
Código de Auten cação: 0bfcda84df

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 161/2021, DE 7 DE JUNHO 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° 23249.016879.2021-37
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar o servidor Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes , Coordenador de Gestão de Pessoas, FG-02,
matrícula 2327762, para responder pela Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Bacabal, no período
de 07/06/2021 a 16/06/2021, em virtude do afastamento do tular 1956631, Diretor de Administração e Planejamento, CD04.

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 07/06/2021 14:32:11.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/06/2021. 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: 277649
Código de Auten cação: b21acb62aa

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 162/2021, DE 8 DE JUNHO 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° 23249.017038.2021-47
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar os servidores, conforme quadro abaixo, para recomposição do Colegiado do Curso de Tecnologia de Alimentos para
o Biênio (2021/2023).

NOME
Leonildes de Jesus Aguiar Vieira
Carlos Alberto Lira Junior
Gildevan Nolasco Lopes
Huérllen Vicente Lemos da Silva
Lívia Xerez Pinho
Thaís Silva Rocha
Marinalva Gonçalves Oliveira
Kássia Le cia de Lima Matos
Sanny Emanuely Silva Leal
Raphaella de Cássia Nascimento
Vitor Plácido da Costa Silva

FUNÇÃO NA COMISSÃO
Presidente
Membro Docente
Membro Docente
Membro Docente
Membro Docente
Membro Docente
Pedagoga
Membro Discente,Titular
Membro Discente,Titular
Membro Discente,Suplente
Membro Discente,Suplente

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 08/06/2021 14:33:23.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/06/2021. 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: 278594
Código de Auten cação: 355455c020

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 163/2021, DE 8 DE JUNHO 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° 23249.016727.2021-34
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Art. 1º Recompor, a par r de 03 de maio de 2021, a Comissão para elaboração da revista cien ﬁca no âmbito do IFMA Campus
Bacabal, cons tuída pela Portaria nº 101/2020 de 10 de março de 2020:

NOME
Gil Derlan Silva Almeida
Carla Georgea Silva Ferreira

FUNÇÃO
Coordenador
Membro

Debora de Jesus Lima Melo

Membro

Esther Gregório Oliveira
Jakeline Pereira Bogea
Lívia Xerez Pinho
Maria das Graças de Oliveira e Silva
Tânia Maria da Silva Lima

Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Art. 2º Estabelecer o período de trabalho de 03.05.2021 a 31.12.12.
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
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.

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

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 08/06/2021 14:32:33.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/06/2021. 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: 278602
Código de Auten cação: 95ef3428b1

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 164/2021, DE 8 DE JUNHO 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 23249.015656.2021-52,

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)Aparecida Hidenaria Medeiros do Carmo, Auxiliar de
Biblioteca,

Matrícula SIAPE nº 2222773, passando do Padrão de Vencimento04 para o Padrão de Vencimento 05, com efeitos

financeiros estabelecidos a partir de 22.04.2021.

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 08/06/2021 15:35:33.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/06/2021. 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: 278667
Código de Auten cação: c653cfe88a

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 165/2021, DE 8 DE JUNHO 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° 23249.016387.2021-41
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar o servidor Andre Felipe dos Santos Moraes , Assistente em Administração, FG-01, matrícula 2310767, para
responder pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico - Campus Bacabal, no período de 01/06 a 09/06/2021, em
virtude do afastamento do tular Diogo Rogerio Alves Costa 2231856, Chefe do Departamento de Registro e Controle
Acadêmico, FG-01.

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 08/06/2021 15:36:11.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/06/2021. 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: 278710
Código de Auten cação: 69e7e9ebcf

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 166/2021, DE 8 DE JUNHO 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° 23249.016727.2021-34
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Art. 1º Recompor, a par r de 03 de maio de 2021, a Comissão para elaboração da revista cien ﬁca no âmbito do IFMA Campus
Bacabal, cons tuída pela Portaria nº 101/2020 de 10 de março de 2020:

NOME
Gil Derlan Silva Almeida
Carla Georgea Silva Ferreira

FUNÇÃO
Coordenador
Membro

Debora de Jesus Lima Melo

Membro

Esther Gregório Oliveira
Jakeline Pereira Bogea
Lívia Xerez Pinho
Maria das Graças de Oliveira e Silva
Tânia Maria da Silva Lima

Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Art. 2º Estabelecer o período de trabalho de 03.05.2021 a 31.12.2021.
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
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.
Art. 5º Revogar a Portaria Portaria nº 163/2021, de 8 de junho 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 08/06/2021 16:11:06.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/06/2021. 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: 278747
Código de Auten cação: 90b553c34e

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 167/2021, DE 9 DE JUNHO 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° 23249.017225.2021-21
CONSIDERANDO
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 09 de junho de 2021, a Comissão Local do Campus Bacabal com o obje vo de ar cular e
desenvolver ações para o desenvolvimento do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos Estudantes:

NOME
Emerson George Melo Mendes
Erika Fernanda da Rocha Sousa

REPRESENTAÇÃO
FUNÇÃO
Técnico em Assuntos Educacionais Coordenador
NAPNE
Membro

Francisco de Assis Pereira Filho

Docente

Membro

Marinalva Gonçalves Oliveira
Tereza Talyta Carvalho de Moura

Diretoria de Ensino
Equipe mul proﬁssional

Membro
Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo de validade de 6 (seis) meses.
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
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.

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

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 09/06/2021 15:40:08.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 09/06/2021. 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: 279237
Código de Auten cação: 8cfcabc110

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 168/2021, DE 10 DE JUNHO 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° 23249.016714.2021-65
CONSIDERANDO
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 01 de fevereiro de 2021, a Comissão de elaboração da resolução do TIRÉSIAS: NÚCLEO DE
ESTUDOS, PESQUISAS E AÇÕES SOBRE GÊNERO - IFMA/Campus Bacabal:

NOME
Gil Derlan Silva Almeida
Isa Prazeres Pestana

FUNÇÃO
Presidente
Membro

Leandro Lago Santos Pinheiro

Membro

Ângela Bárbara Lima Saldanha Rego

Membro

Art. 2º Estabelecer o período de trabalho de 01.02.2021 a 31.05.2021.
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
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.

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

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 10/06/2021 14:55:42.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/06/2021. 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: 279992
Código de Auten cação: 7174fdb3d4

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 169/2021, DE 10 DE JUNHO 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° 23249.017169.2021-24
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Art. 1º Comissão Organizadora das Eleições para escolha dos membros do Conselho Diretor (CONDIR) do Campus Bacabal,
para gestão 2021-2023:

NOME
Tassio Teixeira Moraes
Bruno de Loiola Marinho

CARGO
FUNÇÃO
Contador
Presidente
Técnico de Tecnologia da Informação Membro

Carlos Alberto Lira Junior

Professor EBTT

Membro

Danielle de Oliveira Santos
Leandro Gomes Oliveira

Bibliotecária-Documentalista
Assistente de Aluno

Membro
Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo de validade de 30 (trinta) dias.
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 4 horas
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.

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

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 10/06/2021 14:54:54.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/06/2021. 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: 280005
Código de Auten cação: e84069d297

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 170/2021, DE 15 DE JUNHO 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
23249.017392.2021-71,

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 José Mariano Silva Leite Júnior , Matrícula SIAPE 2240766,
Assistente em Administração, lotado na Coordenadoria de Licitação, Compras e Contratos do Campus Bacabal, no período de
10.06.2021 a 18.06.2021, para reprogramação nos dias 07.12.2021 a 15.12.2021.

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 15/06/2021 14:17:16.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 10/06/2021. 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: 279962
Código de Auten cação: d68a0caa1a

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 171/2021, DE 15 DE JUNHO 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° 23249.017849.2021-48
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Recompor, a par r de 14 de junho, a Comissão permanente para desenvolvimento das ações do Plano de Permanência e Êxito
do IFMA - Campus Bacabal, cons tuída pela Portaria nº 114/2020 de 24 de março de 2020 e re ﬁcada pela Portaria
nº 23/2021 de 18 de janeiro de 2021:

NOME
Emerson George Melo Mendes
Erika Fernanda da Rocha Sousa
Francisco de Assis Pereira Filho
Marinalva Gonçalves Oliveira
Tereza Talyta Carvalho de Moura

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro
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 15/06/2021 15:43:05.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 15/06/2021. 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: 282447
Código de Auten cação: 70bae3bﬀ0

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 172/2021, DE 16 DE JUNHO 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 23249.017878.2021-18,
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) Marcio Geldo Silva Neves, Técnico em Contabilidade,
Campus Bacabal, Matrícula SIAPE nº 1808173, passando do Padrão de Vencimento07 para o Padrão de Vencimento 08, com efeitos
financeiros estabelecidos a partir de 09.02.2021.
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 16/06/2021 14:41:37.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 16/06/2021. 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: 283195
Código de Auten cação: 8864036322

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 173/2021, DE 17 DE JUNHO 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 23249.018321.2021-96,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão de elaboração de plano de curso de pós-graduaçãoLatu sensu Especialização em Educação para as Relações étnico-raciais.
NOME

FUNÇÃO

Carla Georgea Silva Ferreira

Presidente

Debora de Jesus Lima Melo

Membro

Leonildes de Jesus Aguiar Vieira

Membro

Isa Prazeres Pestana

Membro

Gil Derlan Silva Almeida

Membro

Gildevan Nolasco Lopes

Membro

Jakeline Pereira Bogea

Membro

Art. 2º Estabelecer o prazo de 01/06/2021 a 31/12/2021 para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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

SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2 horas
2021.1
2021.2

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida 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.

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

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 17/06/2021 17:56:52.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 17/06/2021. 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: 284376
Código de Auten cação: 0c3bf661e8

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 174/2021, DE 22 DE JUNHO 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 23249.018624.2021-17,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão Própria de Avaliação - CPA Local do Campus Bacabal.
SEGMENTO DOCENTE
NOME

SITUAÇÃO

Francisco de Assis Pereira Filho

Titular

Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura

Titular

Thais Silva da Rocha

Suplente

SEGMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
NOME

SITUAÇÃO

Pedro Justino da Silva Junior

Titular

Luis Henrique Antonio da Silva

Titular

Danielle de Oliveira Santos

Suplente
SEGMENTO DISCENTE

NOME

SITUAÇÃO

Wikton Gabriel Muniz da Silva

Titular

Beatriz Alves Freire

Titular

Francisco Silva de Oliveira

Suplente

SEGMENTO DA SOCIEDADE CIVIIL
NOME

SITUAÇÃO

Luís Antônio dos Santos Silva

Titular

Eva Simone Brandão Rodrigues
Ednalva Araújo dos Santos

Titular
Suplente

Art. 2º Estabelecer o prazo de 12 (doze) meses para a conclusão dos trabalhos.
Art. 3° Para efeito de registro no Plano Individual de Trabalho (PIT) os integrantes da comissão deverão informa-la como atividade 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

4 horas
2021.1

SEMESTRES LETIVOS DE
ATIVIDADE

2021.2
2022.1

Art. 4º Para efeito de comprovação das atividades relacionadas a esta portaria, deve ser apresentada a Declaração de Participação em Comissão,
emitida 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.

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

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 22/06/2021 10:20:52.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 21/06/2021. 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: 285748
Código de Auten cação: 4526a2bf05

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 175/2021, DE 22 DE JUNHO 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
23249.017917.2021-79,

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

RESOLVE:
Designar o servidor Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura, SIAPE 1883184, para desempenhar a função de vicecoordenador do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Meio Ambiente Aplicado ao Ensino de Ciências.

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 23/06/2021 08:51:49.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 22/06/2021. 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 176/2021, DE 24 DE JUNHO 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 nos Processos nº
23249.047854.2020-02 e 23249.015380.2021-11
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Cons tuir, a par r de 24 de junho de 2021, a Comissão organizadora dos Processo Sele vo Público Simpliﬁcado para
Contratação de Professor Subs tuto regido pelo Edital nº 50 de 21 de junho de 2021 , publicado no DOU de 22.06.2021, com
os seguintes membros:
NOME
Carlos Alberto Lira Junior
Francisca Luicelena Novais de Paula
Jucelino Conceição Pereira
Raphael Parga Di Magalhães
Joaquim Thelho da Rocha Magalhães

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 177/2021, DE 28 DE JUNHO 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° 23249.019255.2021-71
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:

Incluir como membro o servidor Antônio Roberto Passos Sousa na Comissão do Arraial cons tuída pela Portaria nº 153/2021
de 28 de maio de 2021.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 178/2021, DE 28 DE JUNHO 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 23249.019270.2021-10,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Designar os membros, conforme quadro abaixo, para comporem a Comissão de elaboração de inventário do Campus -Bacabal.
CPF

FUNÇÃO

Lucas Cardozo Souza

NOME

1871192

SIAPE

928.278.703-63

Presidente

Kadson Sousa Aquino

2164915

024.562.873-80

Membro

Bruno de Loiola Marinho

1957294

916.559.513-00

Membro

Jucelino Conceicao Pereira

2323292

919.497.773-91

Membro

Pedro Justino da Silva Junior 2400754

010.882.313-06

Membro

Antonio Rairon Moura Arrais

609.689.083-06

Membro

2310815

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 179/2021, DE 1 DE JULHO 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
23249.019753.2021-14,

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 Tassio Teixeira Moraes, Matrícula SIAPE 1956631, Diretor de
Administração e Planejamento do Campus Bacabal, no período de 01.07.2021 a 09.07.2021, para reprogramação nos dias
05.07.2021 a 13.07.2021.

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

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 180/2021, DE 5 DE JULHO DE 2021

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 2.758, de 01 de julho de 2021, publicado
no DOU de 02 de julho de 2021 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no
Processo nº 23249.019976.2021-81,

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, abaixo relacionados, para comporem a Banca de defesa de trabalho de conclusão de Curso (TCC),
intitulado "OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS EM SEMENTES DE JUCÁ EMPREGANDO PLANEJAMENTO
FATORIAL.", da aluna IZABEL MUNIQUE CARVALHO NUNES, como requisito curricular indispensável para a integralização do Curso de
Licenciatura em Química a ser defendido no dia 05/07/2021, local: via webconferência, link: Link: hJps://meet.google.com/unc-rpjc-rcs, as
15:30 h.
NOME

FUNÇÃO NA BANCA

Tiago Linus Silva Coelho

Presidente

Emanuel da Cruz Lima

Membro Titular

Ana Beatriz da Silva

Membro Titular

Tânia Maria da Silva Lima

Membro Suplente

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
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Diretora Geral
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 181/2021, DE 5 DE JULHO DE 2021

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 2.758, de 01 de julho de 2021, publicado
no DOU de 02 de julho de 2021 no uso de suas atribuições legais; e considerando a solicitação constante no
Processo nº 23249.019976.2021-81,

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, abaixo relacionados, para comporem a Banca de defesa de trabalho de conclusão de Curso (TCC),
intitulado "DETERMINAÇÃO DOS TEORES TOTAIS DE PROTEÍNAS DA CLARA DE OVOS IN NATURA DE GALINHA CAIPIRA,
CAPOTE E FRANGO INDUSTRIAL", da aluna ANA CARLA ARÚJO DE PAULA, como requisito curricular indispensável para a
integralização do Curso de Licenciatura em Química a ser defendido no dia 05/07/2021, local: via webconferência, link: Link:
hJps://meet.google.com/vmg-qgsibkn, as 19:00 h.
NOME

FUNÇÃO NA BANCA

Tiago Linus Silva Coelho

Presidente

Tetisuelma Leal Alves

Membro Titular

Julymar Marcano de Higuera

Membro Titular

Maria das Graças de Oliveira e Silva

Membro Suplente

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

(Assinado eletronicamente)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 182/2021, DE 5 DE JULHO DE 2021

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS
BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 2.758, de 01 de julho de 2021, publicado no DOU de 02 de julho de 2021 no uso de suas
atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.019976.2021-81,
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, abaixo relacionados, para comporem a Banca de defesa de trabalho de conclusão de Curso (TCC),
intitulado "MEMÓRIA DOS LICENCIADOS EM QUÍMICA SOBRE O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO", do aluno FRANCISCO
BRANDÃO DE MESQUITA NETO, como requisito curricular indispensável para a integralização do Curso de Licenciatura em Química a
ser defendido no dia 08/07/2021, local: via webconferência, link: Link: https://meet.google.com/vpz-cfjq-sjx, as 9:00 h.
NOME

FUNÇÃO NA BANCA

Williane de Fatima Vieira Batista

Presidente

Gil Derlan Silva Almeida

Membro Titular

Jucilane de Sousa Carlos

Membro Titular

Emanuel da Cruz Lima

Membro Suplente

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 183/2021, DE 5 DE JULHO DE 2021

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS
BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 2.758, de 01 de julho de 2021, publicado no DOU de 02 de julho de 2021 no uso de suas
atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.019976.2021-81,
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, abaixo relacionados, para comporem a Banca de defesa de trabalho de conclusão de Curso (TCC),
intitulado "EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS DESAFIOS DESTE PROCESSO EM UMA ESCOLA ESTADUAL MARANHENSE", do aluno
WEMERSON DA SILVA SANTOS, como requisito curricular indispensável para a integralização do Curso de Licenciatura em Química a
ser defendido no dia 09/07/2021, local: via webconferência, link: Link: https://meet.google.com/yve-eupm-epm, as 9:00 h.
NOME

FUNÇÃO NA BANCA

Williane de Fatima Vieira Batista

Presidente

Abigail Ferreira Milen

Membro Titular

Leonildes Lima Colaco Teixeira de Area Leao

Membro Titular

Isa Prazeres Pestana

Membro Suplente

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 184/2021, DE 5 DE JULHO DE 2021

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS
BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 2.758, de 01 de julho de 2021, publicado no DOU de 02 de julho de 2021 no uso de suas
atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.019976.2021-81,
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, abaixo relacionados, para comporem a Banca de defesa de trabalho de conclusão de Curso (TCC),
intitulado "DISPOSITIVOS MÓVEIS COMO POSSÍVEIS FERRAMENTAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE QUÍMICA EM TEMPOS DE
PANDEMIA: UMA REVISÃO", da aluna ANA CAROLINA DA COSTA LIMA, como requisito curricular indispensável para a integralização do
Curso de Licenciatura em Química a ser defendido no dia 09/07/2021, local: via webconferência, link: Link: https://meet.google.com/gdgsskh-jif, as 10:30 h.
NOME

FUNÇÃO NA BANCA

Tiago Linus Silva Coelho

Presidente

Jardes Figuerêdo do Rêgo

Membro Titular

Williane de Fátima Vieira Batista

Membro Titular

Carlos Alberto Lira Junior

Membro Suplente

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 185/2021, DE 6 DE JULHO 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° 23249.020167.2021-12
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar o servidor Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes , Coordenador de Gestão de Pessoas, FG-02,
matrícula 2327762, para responder pela Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Bacabal, no período
de 30/06/2021 e 05/07/2021 a 13/07/2021, em virtude do afastamento do tular 1956631, Diretor de Administração e
Planejamento, CD-04.

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

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 186/2021, DE 7 DE JULHO 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
nº23249.047854.2020-02 e 23249.015380.2021-11,
CONSIDERANDO
a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019.
RESOLVE:
Cons tuir, a par r de 07 de julho de 2021, as Bancas Examinadoras do Processo Sele vo Público Simpliﬁcado para
Contratação de Professor Subs tuto do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Área Letras/Português e
Letras/Português/LIBRAS, regido pelo Edital nº 51 de 21 de junho de 2021, conforme os membro abaixo:

Nome

Área

Alana Brito Barbosa

Letras/Português

Claudia Regina Brito Mendes

Letras/Português

Danielly Rocha Uchoa

Letras/Português

Esther Gregorio Oliveira

Letras/Português

Gil Derlan Silva Almeida

Letras/Português

Jeymeson de Paula Veloso

Letras/Português

Katharine Silva de Oliveira Soares

Letras/Português

Keyliane de Sousa Martins

Letras/Português

Letícia dos Santos Rocha

Letras/Português

Michelle de Sousa Bahury

Letras/Português

Rayron Lennon Costa Sousa

Letras/Português

Rita de Cassia Bastos Cirqueira Costa

Letras/Português

Cleomar Lima Pereira

Letras/Português/LIBRAS

Erika Fernanda da Rocha Sousa

Letras/Português/LIBRAS

Marcio Arthur Moura Machado Pinheiro

Letras/Português/LIBRAS

Abigail Ferreira Milen

Pedagogo

Bianca da Silva Feitosa

Pedagogo

Elen de Fatima Lago Barros Costa

Pedagogo

Francisca Luicelena Novais de Paula

Pedagogo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 187/2021, DE 8 DE JULHO DE 2021

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS
BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 2.758, de 01 de julho de 2021, publicado no DOU de 02 de julho de 2021 no uso de suas
atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.019976.2021-81,

Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Banca de defesa de trabalho de conclusão de Curso (TCC),
intitulado "OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS EM SEMENTES DE JUCÁ EMPREGANDO PLANEJAMENTO
FATORIAL.", da aluna IZABEL MUNIQUE CARVALHO NUNES, como requisito curricular indispensável para a integralização do Curso de
Licenciatura em Química a ser defendido no dia 05/07/2021, local: via webconferência, link: Link: hJps://meet.google.com/unc-rpjc-rcs, as
15:30 h.
NOME

FUNÇÃO NA BANCA

Tiago Linus Silva Coelho

Presidente

Emanuel da Cruz Lima

Membro Titular

Ana Beatriz Santos da Silva

Membro Titular

Tânia Maria da Silva Lima

Membro Suplente

Art. 2º.Tornar sem efeito a Portaria nº 180/2021, de 5 de julho de 2021.

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

(Assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 08/07/2021 16:19:35.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/07/2021. 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: 294528
Código de Auten cação: f689b09192

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 188/2021, DE 12 DE JULHO DE 2021

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS
BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 2.758, de 01 de julho de 2021, publicado no DOU de 02 de julho de 2021 no uso de suas
atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.018279.2021-11,
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) Jose Mariano Silva Leite Junior, Assistente em Administração,
Campus Bacabal, Matrícula SIAPE nº 2240766, passando do Padrão de Vencimento04 para o Padrão de Vencimento 05, com efeitos
financeiros estabelecidos a partir de 06.07.2021.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 12/07/2021 11:47:46.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/07/2021. 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: 295615
Código de Auten cação: 28c86f5473

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 189/2021, DE 12 DE JULHO 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° 23249.020779.2021-13
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:

Incluir como membro o servidor Joabe dos Santos Melo na Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar
(CECAF) cons tuída pela Portaria nº 7/2021 de 8 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 12/07/2021 15:52:38.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/07/2021. 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: 295700
Código de Auten cação: d0225f70c9

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 190/2021, DE 12 DE JULHO 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° 23249.020776.2021-71
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:

Re ﬁcar a Portaria nº 153/2021, de 28 de maio de 2021, que trata da autorização do inicio dos trabalhos das Comissões de
Eventos e Ações a serem realizados no ano le vo de 2021.
Onde se lê:
2. COMISSÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS
C) Presidente: Fabricío de Jesus Alves
Leia-se:
2. COMISSÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS
C) Claudiney Pereira da Silva

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 12/07/2021 15:52:12.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/07/2021. 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: 295712
Código de Auten cação: 91913102b4

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 191/2021, DE 12 DE JULHO 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° 23249.020769.2021-70
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 09 de julho de 2021, a comissão de escolha das obras didá cas do 2º objeto - Livros didá cos por
área de conhecimento, com os seguintes membros:

NOME
Katharine Silva de Oliveira Soares
Jerlane Farias Caldas
Sonadson Diego de Paula Nery
Kamene Costa de Sousa
Katharine Silva de Oliveira Soares
Jerlane Farias Caldas e Sonadson Diego de
Paula Nery
Katharine Silva de Oliveira Soares

FUNÇÃO
Linguagens e suas tecnologias
Matemá ca e suas tecnologias
Ciências humanas e sociais aplicadas
Ciências da natureza e suas tecnologias
Língua portuguesa
Ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com a
matemá ca
Língua Inglesa

Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.

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 12/07/2021 18:39:12.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/07/2021. 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: 295754
Código de Auten cação: 3b385c0d01

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 192/2021, DE 12 DE JULHO 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 2.758, de 01 de julho de 2021,
publicado no DOU de 02 de julho de 2021, publicado no DOU de 20 de novembro de 2020 no uso de suas atribuições legais;
Considerando que o campus Bacabal estará realizando teste de cabos alimentadores para o redimensionamento
da rede elétrica geral, no turno da manhã
RESOLVE:
Suspender no dia 13/07/2021, no turno matu no as a vidades presenciais no IFMA Campus Bacabal , devendo as mesmas
serem desenvolvidas de forma remota.

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

Isa Prazeres sstana
Diretora Geral "Pró-tempore"

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 12/07/2021 21:30:32.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/07/2021. 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: 296003
Código de Auten cação: f49ea9be48

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 193/2021, DE 13 DE JULHO 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° 23249.020775.2021-27
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Art. 1º Reconhecer a constituição da comissão de elaboração do projeto do Curso de Formação Inicial e Con nuada (FIC)
de Inglês Formação de Falantes, conforme quadro de servidores em anexo.:

NOME
Claudia Regina Brito Mendes
Alana Brito Barbosa

FUNÇÃO
Presidente
Membro

Esther Gregório Oliveira

Membro

Gil Derlan Silva Almeida
Katharine Silva de Oliveira Soares

Membro
Membro

Art. 2º 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.

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

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 13/07/2021 17:39:57.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 13/07/2021. 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: 296406
Código de Auten cação: 839fc83385

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 194/2021, DE 13 DE JULHO 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° 23249.020773.2021-38
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Art. 1º Reconhecer a constituição da comissão de elaboração do projeto do Curso de Formação Inicial e Con nuada (FIC)
de Espanhol Formação de Falantes, conforme quadro de servidores em anexo.:

NOME
Claudia Regina Brito Mendes
Alana Brito Barbosa

FUNÇÃO
Presidente
Membro

Esther Gregório Oliveira

Membro

Gil Derlan Silva Almeida
Katharine Silva de Oliveira Soares

Membro
Membro

Art. 2º 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.

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

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 13/07/2021 17:38:59.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 13/07/2021. 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: 296417
Código de Auten cação: 8ab5e77fdc

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 195/2021, DE 13 DE JULHO 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° 23249.020792.2021-64
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Banca Examinadora de Defesa de Monograﬁa ,
in tulada "Degradação e fotodegradação do corante N-Me l onina (Azure C) via mecanismos de Fenton e Foto-Fenton ",
do aluno Gleydson Diniz Cardoso, que será defendido no dia 15/07/2021.

NOME
Prof. Me. Janilson Lima Souza
Prof. Dr. Francisco Edvan Rodrigues Gomes
Prof. Dr. Jonas Ba sta Reis
Prof. Me. Tiago dos Reis Almeida

FUNÇÃO NA BANCA
Presidente/Orientador
Membro Titular
Membro Titular
Membro Suplente

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 13/07/2021 17:38:10.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 13/07/2021. 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: 296433
Código de Auten cação: 25dfcec49f

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 196/2021, DE 13 DE JULHO 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° 23249.020792.2021-64
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Banca Examinadora de Defesa de Monograﬁa , in tulada "O
USO DE PRÁTICAS LABORATORIAIS NO ENSINO DE QUÍMICA NA ESCOLA C. E. MARIA CASIMIRO SOARES: Reﬂexões
sobre a relação teoria e prá ca", do aluno Eliana Ferreira das Neves Cunha , que será defendido no dia 15/07/2021.

NOME
Prof. Me. Janilson Lima Souza
Prof. Dra. Débora de Jesus Lima Melo
Prof. Me. Tiago dos Reis Almeida
Prof. Dr. Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura

FUNÇÃO NA BANCA
Presidente/Orientador
Membro Titular
Membro Titular
Membro Suplente

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 13/07/2021 17:37:32.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 13/07/2021. 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: 296457
Código de Auten cação: 18275eed14

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 197/2021, DE 13 DE JULHO 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° 23249.020792.2021-64
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Banca Examinadora de Defesa de Monograﬁa ,
in tulada "Estudo in sílico de alcaloides derivados da Catharanthus roseus em sí1o a1vo do Trypanosoma cruzi via
Ancoragem Molecular", do aluno Jeferson Vinicius Araújo Cruz, que será defendido no dia 16/07/2021.

NOME
Prof. Me. Janilson Lima Souza
Prof. Dr. Cícero Wellington Brito Bezerra
Prof. Dr. Pedro Ivo da Silva Maia
Prof. Me. Tiago dos Reis Almeida

FUNÇÃO NA BANCA
Presidente/Orientador
Membro Titular
Membro Titular
Membro Suplente

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 13/07/2021 17:36:49.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 13/07/2021. 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: 296464
Código de Auten cação: 5d6c9b28a6

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 198/2021, DE 13 DE JULHO 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° 23249.020792.2021-64
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Banca Examinadora de Defesa de Monograﬁa ,
in tulada "Adsorção de N-Me l onina em bioadsorventes de Montrichardia linífera (Aninga) tratada quimicamente:
Estudo ciné co e isotérmico de adsorção", do aluno Marcelo Rene Silva de Oliveira , que será defendido no dia 16/07/2021.

NOME
Prof. Me. Janilson Lima Souza
Prof. Dr. Leonardo Baltazar Cantanhede
Prof. Dr. Carlos Alexandre Holanda
Prof. Dra. Maria das Graças de Oliveira e Silva

FUNÇÃO NA BANCA
Presidente/Orientador
Membro Titular
Membro Titular
Membro Suplente

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 13/07/2021 17:36:10.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 13/07/2021. 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: 296468
Código de Auten cação: 6e59c7d9b4

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 199/2021, DE 13 DE JULHO 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° 23249.020792.2021-64
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Banca Examinadora de Defesa de Monograﬁa ,
in tulada "TIC’s E O CONSTRUTIVISMO NO ENSINO DE QUÍMICA: Uma intervenção pedagógica na Disciplina de Análise
Orgânica", do aluno Wellington Lopes Ferreira, que será defendido no dia 19/07/2021.

NOME
Prof. Me. Janilson Lima Souza
Prof. Ma. Severina Coelho da Silva Cantanhede
Prof. Dr. Francisco Antonio Gudemberg Almeida Moura
Prof. Me. Tiago dos Reis Almeida

FUNÇÃO NA BANCA
Presidente/Orientador
Membro Titular
Membro Titular
Membro Suplente

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 13/07/2021 17:35:35.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 13/07/2021. 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: 296475
Código de Auten cação: 24195183f6

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 200/2021, DE 13 DE JULHO 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° 23249.020792.2021-64
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Banca Examinadora de Defesa de Monograﬁa ,
in tulada "Diﬁculdades e limitação do ensino remoto emergencial na educação básica em tempos de pandemia ",
do aluno José Ailton de Alencar Lima , que será defendido no dia 15/07/2021.

NOME
Prof. Dra. Tânia Maria da Silva Lima
Prof. Me. Gil Derlan Silva Almeida
Prof. Me. Salvino Coimbra Filho
Prof. Ma. Te suelma Leal Alves

FUNÇÃO NA BANCA
Presidente/Orientador
Membro Titular
Membro Titular
Membro Suplente

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 13/07/2021 17:34:59.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 13/07/2021. 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: 296479
Código de Auten cação: 1213f4a4fe

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 201/2021, DE 13 DE JULHO DE 2021

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS
BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 2.758, de 01 de julho de 2021, publicado no DOU de 02 de julho de 2021 no uso de suas
atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.020064.2021-52,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e
Considerando o que estabelece o artigo 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:
Reconhecer que o servidor, Jucelino Conceição Pereira, matrícula 2323292, Assistente de Aluno do IFMA - Campus Bacabal,
respondeu pelo Departamento de Extensão e Relações Institucionais durante o afastamento legal do titular Silimar Costa da Silva,
matrícula 1397808, Chefe do Departamento de Extensão e Relações Institucionais, FG 01, por motivo de férias, no período de 12 a 16 de
abril de 2021.

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

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 13/07/2021 17:34:28.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 13/07/2021. 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: 296507
Código de Auten cação: a58f060a65

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 202/2021, DE 15 DE JULHO 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 2.758, de 01 de julho de 2021, publicado no DOU de 02 de
julho de 2021 no uso de suas atribuições legais; e, considerando a nova estrutura organizacional do Campus Bacabal estabelecida pela
Resolução N° 032, de 17 de fevereiro de 2017 do CONSUP; e, considerando a solicitação constante no Processo
n° 23249.020024.2021-19.
CONSIDERANDO
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019;

RESOLVE:
Designar o
servidor Tássio Teixeira Moraes, Diretor de Administração e Planejamento, CD04, matrícula 1956631, para responder pela Diretoria Geral - Campus Bacabal, no período de 16/07 a 25/07/2021,
em virtude do afastamento da tular Isa Prazeres Pestana 2901325, Diretora Geral, CD-02.

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 15/07/2021 20:06:45.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 15/07/2021. 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: 297568
Código de Auten cação: 95ecaa8633

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 203/2021, DE 14 DE JULHO 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, designado nos termos da Portaria nº 202,
de 13 de julho de 2021, e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.020792.2021-64,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e,

RESOLVE:

Art. 1° Designar os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Banca Examinadora de Defesa de Monograﬁa ,
in tulada "Estudo in sílico de alcalóides derivados da Catharanthus roseus em sí o a vo do Trypanosoma cruzi via
Ancoragem Molecular", do aluno Jeferson Vinicius Araújo Cruz, que será defendido no dia 16/07/2021.

NOME
FUNÇÃO NA BANCA
Prof. Me. Janilson Lima Souza
Presidente/Orientador
Prof. Dr. Cícero Wellington Brito Bezerra Membro Titular
Prof. Dr. Pedro Ivo da Silva Maia
Membro Titular
Prof. Me. Tiago dos Reis Almeida
Membro Suplente

Art. 2º Revogar a Portaria nº 197/2021, de 13 de julho de 2021.

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

TASSIO TEIXEIRA MORAES
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 14/07/2021 16:40:52.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 14/07/2021. 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: 296884
Código de Auten cação: 623d00523e

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 205/2021, DE 15 DE JULHO 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, designado nos termos da Portaria nº 202,
de 13 de julho de 2021, e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.020024.2021-19,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e,

RESOLVE:

Designar o servidor Joaquim Thelho da Rocha Magalhaes , Coordenador de Gestão de Pessoas, FG-02,
matrícula 2327762, para responder pela Diretoria Geral - Campus Bacabal, no período de 26/07 a 03/08/2021, em virtude do
afastamento da tular Isa Prazeres Pestana 2901325, Diretora Geral, CD-02.

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

TASSIO TEIXEIRA MORAES
Diretor de Administração e Planejamento no exercício da Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 16/07/2021 10:59:20.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 15/07/2021. 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: 297466
Código de Auten cação: b844c057b6

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 207/2021, DE 16 DE JULHO 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, designado nos termos da Portaria nº 202, de 15 de julho de 2021, no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante nos Processos n° consta no
processo nº 23249.047854.2020-02 e 23249.015380.2021-11.
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 julho 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 simpliﬁcado, des nado à contratação de professor subs tuto para o
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Área/Disciplina: Letras/Português e Letras/Português/LIBRAS referente ao edital nº 51 CGP/BAC de 21 de julho de 2021, com os seguintes
membros.

NOME
FUNÇÃO
Carla Georgea Silva Ferreira Presidente
Delcicleide Costa dos Reis
Titular
Dackson dos Santos Carvalho
Titular

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.

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

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 16/07/2021 10:58:24.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 16/07/2021. 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: 297757
Código de Auten cação: 648b318243

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 208/2021, DE 19 DE JULHO 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, designado nos termos da Portaria nº 202, de 15 de
julho de 2021, no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante nos Processos n° consta no processo nº
23249.018280.2021-38,
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) Raphael Parga di Magalhães, Técnico em Assuntos
Educacionais, Campus Bacabal, Matrícula SIAPE nº 1838384, passando do Padrão de Vencimento07 para o Padrão de Vencimento 08,
com efeitos financeiros estabelecidos a partir de 17.07.2021.
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

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 19/07/2021 15:41:56.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 19/07/2021. 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: 298390
Código de Auten cação: 6681c28aeb

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 209/2021, DE 19 DE JULHO DE 2021

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS
BACABAL, nomeada nos termos da Portaria nº 2.758, de 01 de julho de 2021, publicado no DOU de 02 de julho de 2021 no uso de suas
atribuições legais; e considerando a solicitação constante no Processo nº 23249.021376.2021-83,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e
Considerando o que estabelece o artigo 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 Tassio Teixeira Moraes – Diretor de Administração e Planejamento, CD-04, Matrícula SIAPE nº 1956631,
para responder cumulativamente, pelo Gabinete da Diretoria Geral do Campus Bacabal, CD-02, no período de 14/07/2021 a 15/07/2021,
em virtude do afastamento da titular Isa Prazeres Pestana, por motivo de saúde.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora - Geral

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 19/07/2021 14:45:42.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 19/07/2021. 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: 298435
Código de Auten cação: 8c021e8850

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 210/2021, DE 20 DE JULHO 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, designado nos termos da Portaria nº 202, de 15 de
julho de 2021, no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante no processo nº 23249.021193.2021-68,
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Normativa Nº 19, de 28 de Junho de 2019; e
Considerando o que estabelece o artigo 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 Antonio Rairon Moura Arrais – Auxiliar de Biblioteca, Matrícula SIAPE nº 2310815, para responder
pela Coordenadoria de Apoio Pesquisa Institucional - Campus Bacabal, FG-02, no período de 29/07/21 a 12/08/2021, em virtude do
afastamento do titular Fábio Sousa Batalha, por motivo 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

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 21/07/2021 08:58:45.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 20/07/2021. 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: 299319
Código de Auten cação: a775c0b0ed
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 211/2021, DE 21 DE JULHO 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, designado nos termos da Portaria nº 202, de 15 de
julho de 2021, no uso de suas atribuições legais; e, considerando a solicitação constante nos Processos n° consta no processo nº
23249.018284.2021-16,
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) Joanne Lwouyse Silva Rodrigues, Nutricionista, Campus
Bacabal, Matrícula SIAPE nº 1010309, passando do Padrão de Vencimento04 para o Padrão de Vencimento 05, com efeitos financeiros
estabelecidos a partir de 20.07.2021.
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

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 22/07/2021 09:01:45.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 21/07/2021. 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: 299904
Código de Auten cação: 940778a9fe

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
Gabinete da Diretoria - Campus Bacabal - GAB-BAC
EDITAL Nº 33/2021

ELEIÇÃO PARA MEMBROS DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E DISCENTES DO CONSELHO DIRETOR

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS BACABAL, designado nos termos da Portaria nº 202,
de 15 de julho de 2021, no uso de suas atribuições legais, torna público, a RETIFICAÇÃO do cronograma do do Edital Nº 28, de
28 de junho de 2021 que trata das regras para escolha dos membros representantes docentes, técnicos administrativos e
discentes que irão compor o Conselho Diretor (CONDIR), conforme estabelecido no Regimento Internos dos Campi, aprovado pela
Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018.

Onde se lê:
2. DO CRONOGRAMA
2.1. Para a realização da presente eleição obedecer-se-á ao cronograma abaixo:
ATIVIDADE

LOCAL

DATA/PERÍODO

Publicação do Edital de convocação e
normas

bacabal.ifma.edu.br

28/06/2021

Inscrição dos candidatos

SUAP

14 a 16/07/2021

Publicação da lista dos candidatos

bacabal.ifma.edu.br

19/07/2021

Prazo para impugnação da lista de

E-MAIL:

candidatos

atendimento.bacabal@ifma.eduu.br

20 e 21/07/2021

Homologação da lista dos candidatos

bacabal.ifma.edu.br

22/07/2021

Período para requerimento de votação
presencial concomitante

E-MAIL:
atendimento.bacabal@ifma.eduu.br

20 e 21/07/2021

Campanha eleitoral

Campus e SUAP

22 a 29/07/2021

Eleição

SUAP

30/07/2021

Publicação do resultado das eleições

bacabal.ifma.edu.br

02/08/2021

Pedido de impugnações e recursos
contra o resultado

E-MAIL:
atendimento.bacabal@ifma.eduu.br

03 e 04/08/2021

Homologação do resultado final

bacabal.ifma.edu.br

05/08/2021

Posse dos eleitos (data prevista)

Campus

10/08/2019

Leia-se:
2. DO CRONOGRAMA
2.1. Para a realização da presente eleição obedecer-se-á ao cronograma abaixo:
ATIVIDADE

LOCAL

DATA/PERÍODO

Publicação do Edital de convocação e
normas

bacabal.ifma.edu.br

28/06/2021

Inscrição dos candidatos

SUAP

19 a 21/07/2021

Publicação da lista dos candidatos

bacabal.ifma.edu.br

22/07/2021

Prazo para impugnação da lista de
candidatos

E-MAIL:
atendimento.bacabal@ifma.eduu.br

23 e 26/07/2021

Homologação da lista dos candidatos

bacabal.ifma.edu.br

27/07/2021

Período para requerimento de votação
presencial concomitante

E-MAIL:
atendimento.bacabal@ifma.eduu.br

28 e 29/07/2021

Campanha eleitoral

Campus e SUAP

30 a 06/08/2021

Eleição

SUAP

09/08/2021

Publicação do resultado das eleições

bacabal.ifma.edu.br

10/08/2021

Pedido de impugnações e recursos
contra o resultado

E-MAIL:
atendimento.bacabal@ifma.eduu.br

11 e 12/08/2021

Homologação do resultado final

bacabal.ifma.edu.br

13/08/2021

Posse dos eleitos (data prevista)

Campus

16/08/2019

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

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 16/07/2021 18:22:47.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 16/07/2021. 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: 298024
Código de Auten cação: 3982610a34

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
Gabinete da Diretoria - Campus Bacabal - GAB-BAC
EDITAL Nº 1/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ACESSO AOS CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO, NA FORMA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO ÂMBITO DO
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC- CAMPUS BACABAL
O Diretor Geral "Pró-Tempore" em exercício do Campus Bacabal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para os Curso de
Educação Profissional técnica de nível médio, na forma subsequente ao ensino médio, na modalidade a distância, no
âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, conforme as disposições a seguir.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A realização do Processo Seletivo fica sob a responsabilidade da Coordenação Adjunta Local do Pronatec do Campus
Bacabal, que encaminhará ao setor competente de comunicação do IFMA as informações necessárias para divulgação
das atividades do Processo Seletivo, além de providenciar e coordenar as ações inerentes à sua execução e finalização.
1.2. Caberá ao candidato fazer o acompanhamento deste edital e das demais divulgações inerentes a esta seleção, na
página do IFMA- Campus Bacabal (bacabal.ifma.edu.br), e/ou no mural do Campus Bacabal situado a Av. João Alberto,
1840, Bacabal - MA, 65700-000.
1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2. DOS CURSOS E DAS VAGAS
2.1. Os cursos ofertados neste Edital são gratuitos e não possuem taxa de inscrição.
2.2. Serão disponibilizadas, por este processo seletivo, vagas nos cursos conforme o quadro a seguir.
CAMPUS/
POLO

NOME DO
CURSO

TIPO DE
CURSO

PRÉ
REQUISITO

BACABAL

Curso Técnico
em Qualidade
Curso Técnico
em Finanças
Curso Técnico
em
Cooperativismo
Curso Técnico
em Química

Técnico
Subsequente
na
modalidade
EAD

Ensino
Médio
completo

QUANTIDADE
DE VAGAS
OFERTADAS

DURAÇÃO
MÍNIMA

50

15 meses

2.3. O candidato no ato da inscrição terá direito a escolher somente uma opção de curso no programa, não sendo
permitidas mudanças posteriores, observadas as vagas especificadas neste edital.
2.4. Em caso de inscrições duplicadas, será considerada a última opção do candidato.
2.5. O candidato poderá optar por concorrer, neste Processo Seletivo, por vagas destinadas à ampla concorrência ou
pelo sistema de reserva de vagas por cotas, em decorrência do disposto na Lei nº. 12.711/2012.
2.6. Os candidatos excedentes classificados em determinado curso, havendo interesse, poderão ser remanejados para
matricular-se em outros cursos que não preencheram as vagas, observando a ordem de classificação.

3. DO SISTEMA DE COTAS
3.1. Em cada curso, 50% (cinquenta por cento) das vagas serão destinadas aos candidatos egressos de escola pública
(Lei nº 12.711/2012).
3.2. Considera-se Escola Pública a instituição pública criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público
na forma do que dispõe o Art. 19, inciso I, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
3.3. Os candidatos interessados em concorrer às vagas destinadas a egressos de escola pública, na forma do subitem
3.1, exige-se que tenham cursado TODO o Ensino Médio em escola pública.
3.4. Poderão também concorrer às vagas de que trata o subitem 3.1 os candidatos que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escola pública em cursos no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou tenham
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA, do ENEM ou de Avaliação de Jovens e Adultos
realizada pelos sistemas estaduais de ensino.
3.5. NÃO poderão concorrer às vagas reservadas ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas os estudantes que tenham,
em algum momento:
a) Cursado em escolas particulares todo ou parte Ensino Médio, salvo bolsistas integrais, mediante declaração da
escola para bolsistas integrais.
b) Cursado em escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, mantidas e administradas por PESSOAS FÍSICAS OU
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, conforme Art. 20, incisos I, II, III, IV, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
salvo situação prevista no subitem 3.6.
3.6. Por força do Termo de Compromisso e Conduta PAJ 2016/012-00191, assinado pela Defensoria Pública da União e o
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão, candidatos egressos de escolas comunitárias,
confessionais e filantrópicas que tenham recebido, no período em que o candidato estudou, recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais de Educação (FUNDEB)
diretamente ou mediante convênio com os poderes públicos estaduais, municipais, distrital ou de fundo equivalente,
poderão concorrer às vagas destinadas a escola pública.
3.7. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão- IFMA publicou, em 09 de agosto de 2018, Edital
de homologação do cadastro permanente de Instituições Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas para fins de
equiparação prevista no subitem 3.6.
3.8. Ao candidato às vagas reservadas ao sistema de cotas para as escolas públicas que se enquadra na situação prevista
no subitem 3.6, deverão comprovar diretamente seu vínculo com Instituições Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas,
mediante apresentação, no ato da matrícula, de Declaração (ANEXO IV).
3.9. Das vagas destinadas aos candidatos egressos de escola pública de que trata o subitem 3.1, 50% (25% do total de
vagas) serão reservados àqueles candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário
mínimo e meio) per capita, garantindo-se o percentual de 77% (IBGE) destas vagas aos autodeclarados pretos, pardos e
indígenas e de 5% (IBGE) às pessoas com deficiência.
3.10. Das vagas destinadas aos candidatos egressos de escola pública de que trata o subitem 3.1, 50% (25% do total de
vagas) serão reservados aos candidatos com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio)
per capita, garantindo-se o percentual de 77% (IBGE) destas vagas aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e de
5%(IBGE) às pessoas com deficiência.
3.10.1. Para os efeitos deste Edital a renda familiar mensal per capita será apurada de acordo com o seguinte
procedimento:
I - Calcula-se a soma dos rendimentos brutos recebidos por todas as pessoas da família a que pertence o candidato,
levando-se em conta, no mínimo, os três meses anteriores à data de matrícula do candidato;
II - Calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do disposto no inciso I do subitem
3.10.1; e
III - Divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II do subitem 3.10.1 pelo número de pessoas da
família do candidato.
3.10.2. No cálculo referido no inciso I do subitem 3.10.1, serão computados os rendimentos de qualquer natureza
percebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de
arrendamento de bens móveis e imóveis.
3.10.3. Estão excluídos do cálculo de que trata o subitem 3.10.1: I - os valores percebidos a título de:
a) auxílios para alimentação e transporte;
b) diárias e reembolsos de despesas;
c) adiantamentos e antecipações;
d) estornos e compensações referentes a períodos anteriores;
e) indenizações decorrentes de contratos de seguros;

f) indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial; e os rendimentos percebidos no âmbito dos
seguintes programas:
g) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
h) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
i) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;
j) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;
k) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por
desastres, residente em municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência; e
l) Demais programas de transferência condicionada de renda, implementados por Estados, Distrito Federal ou Municípios;
3.11. A autodeclaração dos candidatos pretos e pardos, realizada no ato da inscrição deste Processo Seletivo, será
confirmada

mediante procedimento

de

heteroidentificação,

item

6, realizado por Comissão de Validação

institucionalmente constituída, conforme dispõe a Resolução CONSUP/IFMA N° 014 de 22 de maio de 2019.
3.12. Em cada curso, conforme estabelecido na Resolução CONSUP/ IFMA N° 60 de 18 de junho de 2019, 2,5% (dois e
meio por cento) das vagas serão destinados aos candidatos com deficiência que se enquadrem nas condições
estabelecidas no § 1° do Artigo 5º do Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004.
3.13. Quando a aplicação do percentual previsto nos subitens anteriores resultar em número fracionado, este deverá ser
elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
3.14. A participação do candidato no Sistema de Cotas fica condicionada à apresentação, no ato da matrícula, do
respectivo documento comprobatório na forma exigido.
3.15. Em caso de não preenchimento de vagas em certa cota, haverá o remanejamento para a equivalência mais próxima.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições serão realizadas no período constante no cronograma no ANEXO VI e ocorrerão na forma eletrônica no
site https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/.
4.2. No ato da inscrição o candidato deverá preencher o formulário com as seguintes informações:
a) Nome
b) Data nascimento
c) Sexo
d) Cor/Raça
e) RG
f) CPF
g) Endereço
h) E-mail
i) Telefone
j) Escolaridade
k) Dados bancários
l) Curso pretendido (conforme ANEXO II)
4.3 No ato da inscrição, o candidato deverá anexar toda a documentação solicitada no formulário, em arquivo único no
formato pdf.
4.4 O não cumprimento de quaisquer das exigências do processo de inscrição acarretará o indeferimento da inscrição do
candidato.
5. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do interessado, dispondo o IFMA Campus
Bacabal o direito de desclassificar deste Processo Seletivo, a qualquer tempo, o interessado que fornecer dados
inverídicos e/ou sem a devida comprovação no ato da matrícula. O IFMA- Campus Bacabal não se responsabiliza por
qualquer problema técnico que acarrete a não efetivação da inscrição do candidato.
5.1 A documentação original de que trata os itens 4.2 e 4.3 deste edital deverão ser apresentadas, original e cópia, no ato
da matrícula.
6. DA HETEROIDENTIFICAÇÃO (Somente Para Cotas Raciais)
6.1. Para a realização do procedimento o candidato deve comparecer no dia e local convocado munido de documento de
identificação com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho).
6.2. A Comissão de Validação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo
candidato neste processo seletivo.
6.3. O procedimento de aferição poderá realizar registros tais como filmagens, fotografias, os quais serão utilizados na
análise de eventuais recursos interpostos.

6.4. O candidato deverá preencher e assinar o formulário de autodeclaração para concorrer às vagas reservadas para
pretos(as), pardos(as) e indígenas, disponibilizado pela comissão (ANEXO V).
6.5. É vedado à Comissão de Validação deliberar na presença dos(as) candidatos(as).
6.6. Caso o candidato seja indeferido na heteroidentificação ou não compareça, deixará de concorrer na cota reservada a
autodeclaração racial e passará a concorrer na cota paralela denominada DEMAIS, dentro da sua faixa de renda,
conforme ANEXO II.
6.7. A heteroidentificação poderá ocorrer de forma remota, através de vídeo conferência utilizando a plataforma google
meet ou outra plataforma similar, em dia e horário previamente definidos e publicizados pela comissão.
6.8. É de inteira responsabilidade do candidato a disposição do aparato técnico necessário para participar da vídeo
conferência de heteroidentificação.
6.9. As datas para a convocação, os resultados e o recurso estão definidos conforme cronograma no ANEXO VI.
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1. Para os cursos da forma subsequente ao Ensino Médio na modalidade à distância a seleção dos candidatos ocorrerá
em ato contínuo ao das inscrições (ORDEM DE INSCRIÇÃO), obedecendo ao quantitativo de vagas estabelecido no
ANEXO II - Quadro de Vagas.
8. DO RESULTADO
8.1. O resultado provisório do processo seletivo será divulgado em data constante no ANEXO VI deste edital e publicizado
no site do IFMA- Campus Bacabal, bem como na portaria do Campus Bacabal.
8.2. O resultado final, após interposição de recursos, será divulgado em data constante no ANEXO VI deste edital e
publicizado no site do IFMA- Campus Bacabal, bem como na portaria do Campus Bacabal.
8.3. O Resultado do Processo Seletivo será publicado em listas explicitando os classificados por Sistema de Cotas e
Ampla Concorrência.
9. DOS RECURSOS
9.1. Caberá recurso, devidamente fundamentado, contra os resultados provisórios conforme cronograma no ANEXO VI.
10. DA CONVOCAÇÃO E DA MATRÍCULA
10.1. A matrícula dos aprovados será realizada no polo para o qual o candidato foi selecionado em data a ser definida pela
comissão e publicizada no site do IFMA - Campus Bacabal, bem como na portaria do Campus Bacabal após a finalização
deste processo seletivo.
10.2. O candidato convocado deverá realizar matrícula presencialmente ou de forma on-line conforme orientação da
comissão. Em caso de menor de idade, esta será feita por seu representante legal.
10.3. No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os documentos abaixo mencionados:
a) Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia); ou Declaração original de Conclusão do Ensino Médio;
b) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia);
c) Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e cópia);
d) Documento de Identidade (original e cópia);
e) Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia);
f) Prova de quitação com as obrigações do Serviço Militar (para o sexo masculino, a apresentação é obrigatória para
maiores de 18 anos);
g) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição (obrigatório para maiores de 18 anos);
h) Duas fotografias 3x4 iguais, coloridas, de frente e recentes;
i) Documento comprobatório de renda familiar bruta mensal, conforme ANEXO III (obrigatório aos candidatos com
renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo [um salário mínimo e meio] per capita);
j) Documento que comprove ser o candidato egresso de escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, que tenham
recebido, no período em que cursou, recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
valorização dos profissionais de Educação (FUNDEB) diretamente ou mediante convenio com os poderes públicos
estaduais,

municipais,

distrital

ou

de

fundo

equivalente. (obrigatório

ao

candidatos

de

escolas

filantrópicas/comunitárias) (ANEXO IV)
k) Laudo Médico, emitido nos últimos doze meses, comprovando a natureza da deficiência, atestando a especificidade,
grau ou nível da deficiência, em conformidade com as definições da Organização Mundial de Saúde (OMS) observado o
disposto no § 1º, do art. 5º do Decreto 5.296/2004. (obrigatório aos candidatos deficientes)

10.4. Os candidatos excedentes somente serão chamados, caso haja desistência (por parte do candidato) ou
indeferimento de sua matrícula (por irregularidades que firam este edital), obedecendo à ordem decrescente de
classificação.
10.5. O candidato que não efetivar sua matrícula no período estipulado na convocação perderá a vaga e esta será
ocupada pelo classificado seguinte, conforme lista de excedentes.
10.6. A não apresentação de quaisquer documentos obrigatórios listados no ítem 10.3 acarretará a eliminação do
candidato.
11. DAS AULAS
11.1. Todo candidato aprovado, classificado e matriculado passa a gozar todos os direitos e prerrogativas de aluno regular
do IFMA- Campus Bacabal.
11.2. O aluno deverá comparecer ao polo com regularidade de horários e frequência, estabelecidos pela instituição,
coordenação do curso e polo de apoio presencial.
11.3. No curso Técnico Subsequente na modalidade à distância:
11.3.1. Para as atividades acadêmicas, será utilizado o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA Moodle. Cada aluno,
depois de matriculado, receberá seu código de usuário do sistema e senha, para acesso ao ambiente.
11.3.2. Os alunos terão um Mediador/Tutor a Distância responsável pela mediação do processo de aprendizagem, em
conjunto com o Professor Formador (responsável pela disciplina), e um Mediador/Tutor Presencial para acompanhamento
das atividades no polo.
11.3.3. Os encontros presenciais se darão preferencialmente aos sábados e domingos, podendo ocorrer em outro dia da
semana em função da disponibilidade do polo de apoio presencial. O aluno obrigatoriamente deverá participar das
atividades presenciais, visto que configuram momentos de avaliação previstos no projeto do curso. O momento presencial
poderá acontecer de forma remota através de vídeo conferencia utilizando a plataforma google meet ou outra plataforma
similar.
11.4. O aparato técnico necessário para o cumprimento das atividades EAD é de responsabilidade do aluno, podendo o
mesmo utilizar-se da estrutura do IFMA Campus Bacabal mediante solicitação prévia e eventual disponibilidade.
11.5. Para fazer jus à diplomação, o aluno deverá ter concluído, com êxito, todas as disciplinas ofertadas.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. É de responsabilidade do candidato acompanhar, por meio dos endereços eletrônicos bacabal.ifma.edu.br, ou na
portaria do Campus eventuais alterações referentes ao Processo Seletivo.
12.2. Dúvidas e informações acerca desse processo seletivo poderão ser encaminhadas para o e-mail:
pronatec.bacabal@ifma.edu.br.
12.3. Na hipótese de força maior, o Campus Bacabal fará divulgação, sempre que necessário, de avisos oficiais e Normas
Complementares

ao

presente

Edital,

divulgando-os

na

página

eletrônica

do

IFMA,

no

endereço

https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/, constituindo-se tal documento, a partir de então, parte integrante deste
Edital.
12.4. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a seleção e a matrícula do candidato, desde que verificada qualquer
falsidade nas declarações e/ou qualquer irregularidade nos documentos apresentados.
12.5. O IFMA Campus Bacabal somente se obrigará a ministrar os cursos constante deste Edital quando forem
preenchidas, no mínimo, 50% das vagas oferecidas.
12.6. O IFMA Campus Bacabal se reserva o direito de somente ofertar os cursos constante deste Edital quando forem
selecionados profissionais para atuar nas funções de Professor formador, Tutor mediador a distância e presencial e dispor
do aparato financeiro necessário para execução das atividades e remuneração dos profissionais do programa.
12.7. Fica resguardado ao IFMA o direito de, havendo menos de 50% das vagas preenchidas, encaminhar os alunos para
outros cursos ou polo mais próximo do seu município, caso estes tenham interessa e sejam concordantes.
12.8. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela coordenação adjunta local,
direção-Geral e encaminhados, em última instância, à Reitoria do IFMA.

Bacabal/MA, 08 de março de 2021.

(assinado eletronicamente)
Salvino Coimbra Filho
Coordenador Adjunto do PRONATEC
IFMA-Campus Bacabal

(assinado eletronicamente)
Tassio Teixeira de Moraes
Diretor Geral “Pró-Tempore” em exercício
IFMA-Campus Bacabal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ACESSO AOS CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO, NA FORMA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO ÂMBITO DO
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC.

ANEXO I - ENDEREÇOS DO POLO/CAMPUS
POLO/ CAMPUS

NOME DO CURSO

ENDEREÇO

Curso Técnico em Qualidade
IFMA Campus Bacabal –
Curso Técnico em Finanças

Avenida João Alberto de

Curso Técnico em Cooperativismo

Souza, 1840, Areal, CEP:

Bacabal
Curso Técnico em Química

65700-000- Bacabal- MA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ACESSO AOS CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO, NA FORMA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO ÂMBITO DO
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC.
ANEXO II - QUADRO DE VAGAS CAMPUS/POLO BACABAL
COTAS
POLO/
CAMPUS

BACABAL

CURSO

TOTAL
DE
VAGAS

DEFICIENTE
D

RENDA ATÉ 1,5
SALÁRIO MÍNIMO
PER CAPITA

RENDA SUPERIOR
1,5 SALÁRIO MÍNIMO
PER CAPITA

PPI
(1)

PPI
D (1)

DEMAIS
(1)

PPI
(2)

PPI
D (2)

DEMAIS
(2)

AM P LA
CONCO
R R Ê N CI
A
AC

Curso Técnico
em Qualidade

50

1

8

2

2

8

2

2

25

Curso Técnico
em Finanças

50

1

8

2

2

8

2

2

25

50

1

8

2

2

8

2

2

25

50

1

8

2

2

8

2

2

25

Curso Técnico
em
Cooperativismo
Curso Técnico
em Química

Legenda referente às cotas:
D- Ações afirmativas-candidatos com deficiência, independente de renda familiar e escola de origem.
PPI (1) Candidato autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capta igual ou inferir a 1,5
salário mínimo que tenham cursado, integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a
forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
PPI D (1)- Candidato com deficiência autodeclarados pretos pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per
capta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito
exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
DEMAIS (1) Candidato com renda familiar bruta per capta igual ou inferir a 1,5 salário mínimo que tenham cursado,
integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato,
conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
PPI (2) - Candidato autodeclarado pretos, pardos ou indígenas independente da renda, art 14, II, Portaria Normativa
n°18/2012 que tenham cursado, integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma
pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
DEMAIS

(2)- Candidato independente da renda, art 14, II, Portaria Normativa n°12/2012 que tenham cursado,

integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato,
conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
PPI D (2) - Candidato com deficiência autodeclarados pretos, pardos e indígenas independente da renda art 14, II,
Portaria Normativa n°18/2012 que tenham cursado, integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para
acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
AC- AMPLA CONCORRÊNCIA.

ANEXO III
DOCUMENTO PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL
1.Trabalhadores Assalariados
1.1. Contracheques (três últimos meses)
1.2. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de
restituição, quando houver;
1.3. CTPS registrada e atualizada;
1.4. CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica;
1.5. Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS;
1.6. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
2. Atividade Rural
2.1. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de
restituição, quando houver;
2.2. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ;
2.3. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família,
quando for o caso;
2.4. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas;
2.5. Notas fiscais de vendas.
3. Aposentados e Pensionistas
3.1. Extrato mais recente do pagamento de benefício;
3.2. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de
restituição, quando houver;
3.3. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
4. Autônomos e Profissionais Liberais
4.1. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de
restituição, quando houver;
4.2. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua
família, quando for o caso;
4.3. Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada;
4.4. Extratos bancários dos últimos três meses.
5. Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de Bens Móveis e Imóveis
5.1. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
5.2. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
5.3. Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos
últimos

comprovantes

de

recebimentos.

três

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE ESTUDOS EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS,
FILANTRÓPICAS E CONFESSIONAIS.
DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins que __________________________________ concluiu o Ensino Médio neste
Estabelecimento de Ensino. Declaramos que o (a) referido (a) aluno (a) cursou as três séries do Ensino Médio neste
estabelecimento de ensino. Declaramos ainda que este estabelecimento de ensino recebeu recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais de Educação (FUNDEB),
diretamente ou mediante convenio com os poderes públicos estaduais, municipais, distrital ou de fundo equivalente, no
período em que o estudante estudou.
Obs: Em caso de o aluno não ter cursado todo Ensino nesse estabelecimento, informar também quais séries foram
cursadas.

Cidade/Estado,

de

DIRETOR (A)
(carimbo e assinatura)

de 20__.

ANEXO V
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PRETOS(AS),
PARDOS(AS) E INDÍGENAS.
DADOS PESSOAIS
NOME:
CPF:

RG:

DATA DE NASCIMENTO:

SEXO: MASCULINO ( ) FEMININO ( ) OUTRO
()

TELEFONE: (

)

COR/ETNIA: ( ) PRETO

( ) PARDO ( )

INDÍGENA
DADOS DA INSCRIÇÃO
CAMPUS/POLO:

CURSO PRETENDIDO:

Nº INSCRIÇÃO:
AUTODECLARAÇÃO:
Para atender ao item 6 do Edital Campus Bacabal Nº 1/2021, declaro-me de cor preta ou parda, da raça etnia negra e
definida como tal,ou indígena, conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
bem como estou ciente de que se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito(a) às penalidades legais,
inclusive de eliminação deste Processo Seletivo , em qualquer fase, e de anulação da minha matrícula, caso tenha sido
matriculado, após procedimento regular em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Na oportunidade,
autorizo a Comissão de Verificação a me fotografar para fins de registro, sendo esta imagem utilizada apenas para essa
etapa deste Seletivo.

Assinatura do Candidato

ANEXO VI
CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO

DATA

Período de divulgação

08 a 14 de março de 2021

Período de inscrição

15* a 21** de março de
2021

Resultado parcial

Até 24 de março de 2021

Recurso contra o resultado parcial

25 e 26 de março de 2021

Resultado parcial após recursos

Até 31 de março de 2021

Período da heteroidentificação

05 a 09 de abril de
2021

Resultado da heteroidentificação

Até 12 de abril de 2021

Período de Recurso contra a heteroidentificação

13 e 14 de abril de 2021

Resultado Recurso da heteroidentificação

Até 19 de abril de 2021

Resultado Final após heteroidentificação

Até 23 de abril de 2021

Matrículas e início das aulas

A ser comunicado pela
comissão

* Abertura do link de inscrição às 12:00h
** Fechamento do link de inscrição às 18:00h.

Documento assinado eletronicamente por:
Salvino Coimbra Filho, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 06/03/2021 18:41:21.
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 05/03/2021 15:27:03.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 05/03/2021. 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: 231081
Código de Auten cação: 5624365fd7

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
Gabinete da Diretoria - Campus Bacabal - GAB-BAC
EDITAL Nº 2/2021
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PROFESSOR FORMADOR OU PROFESSOR MEDIADOR
PRESENCIAL NOS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES EM COOPERATIVISMO, FINANÇAS, QUALIDADE E
QUÍMICA NA MODALIDADE À DISTÂNCIA – EAD; NO ÂMBITO DO BOLSA FORMAÇÃO, DO PROGRAMA NACIONAL
DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC.

O Diretor Geral "Pró-Tempore" do Campus Bacabal, no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas no
período de 10 a 19.03.2021 as inscrições para a seleção de profissionais para atuar no âmbito do Bolsa Formação EaD do
PRONATEC, instituído pela Lei 12.513 de 26 de outubro de 2011, Portaria MEC Nº 817, de 13 de agosto de 2015, Portaria
MEC Nº 1.152 de 22 de dezembro de 2015, Regulamento de Organização Administrativa das Ações da Bolsa-Formação do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, alterações introduzidas na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN n° 9.394/1996) pelas Leis de n° 11.741/2008 e de n° 13.415/2017, no tocante à
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e na Formação Técnica e Profissional, Lei nº 12.816/2013, que estabelece
normas sobre as bolsas recebidas pelos servidores das redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica, no
âmbito do Pronatec, Nota Informativa nº 69/2015/DIR/SETEC/MEC, que trata da incidência de imposto sobre bolsas
concedidas, Manual de Gestão Rede e-Tec Brasil e Profuncionário, Documento de Referência de Execução Bolsa formação
para as Instituições Públicas e SNA, Resolução nº 148/2017 CONSUP FMA e legislações vigentes.

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A presente seleção será regida por este Edital e executada pela Comissão de Processo Seletivo instituída pela DireçãoGeral do Campus Bacabal, especialmente para este fim.
1.2.Serão selecionados profissionais para atuarem no BOLSA FORMAÇÃO, na função de Professor Formador ou Professor
Mediador Presencial.
1.3.A carga horária de trabalho prevista para cada função está definida no quadro do item 13.3, estipulada de acordo com a
necessidade da Equipe Local, em concordância com o Núcleo Gestor Sistêmico do Programa, respeitados os limites
estabelecidos no Manual de Gestão da Rede e-Tec Brasil para cada função.
1.4.O presente Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar da data de publicação do resultado final, prorrogável
por igual período, conforme interesse da Instituição.
1.5.Os selecionados celebrarão contratos de até 12 (doze) meses, que poderão ser renovados por igual período durante a
validade deste processo seletivo, sempre que houver interesse institucional, necessidade e disponibilidade orçamentária.
1.6.O candidato selecionado não poderá acumular bolsas ou quaisquer benefícios de programas federais (FNDE, CAPES,
UAB, e-Tec), estaduais e municipais, salvo disposição específica em contrário.
1.7.Os candidatos deverão estar atentos para observar a limitação referente a sobreposição de períodos de vinculação entre
os programas com bolsas do FNDE, visto que não é permitido o acúmulo de Bolsas, exceto quando expressamente admitido
em regulamentação própria.
1.8.Os bolsistas selecionados serão avaliados mês a mês, podendo ser desligados do Programa a qualquer tempo,
determinado pela Direção ou pelo Coordenador Adjunto Local, caso não cumpram com as atribuições de sua função,
elencadas no item 6 deste Edital e as acordadas no ato da contratação, perdendo assim o direito à bolsa.
1.9.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar no portal eletrônico do IFMA (portal.ifma.edu.br) e no site do
Campus Bacabal (bacabal.ifma.edu.br) os resultados e demais publicações referentes a este certame, não cabendo recurso
com a alegação de não ter consultado o sítio institucional.
1.10.Os candidatos classificados para vagas de preenchimento imediato ou de cadastro de reserva, poderão ser convocados
a qualquer tempo, ficando condicionada a convocação à observância das disposições legais pertinentes, bem como ao
interesse e à conveniência do serviço público, observados o prazo de validade do certame, a ordem de classificação, a
aplicação das cotas, e a disponibilidade orçamentária para execução do Bolsa Formação.
1.11.Ao efetivar a inscrição, o candidato declara estar ciente do conteúdo deste Edital e acata na íntegra as suas

disposições.
1.12.O Bolsa formação constitui-se numa ação de aprimoramento da oferta de cursos técnicos subsequente e cursos FIC
para o aluno devidamente selecionado em processo seletivo próprio, como uma proposta de fortalecimento de uma formação
profissional com produção pedagógica específica para o público atendido.
1.13.Dúvidas e informações acerca desse processo seletivo poderão ser encaminhadas para o e-mail:
pronatec.bacabal@ifma.edu.br ou esclarecidas pessoalmente na Coordenação Local do Pronatec, conforme horário de
funcionamento, no Campus Bacabal.
2.DAS VAGAS
2.1. Serão ofertadas vagas para as funções elencadas no item 1.2 deste edital, conformeQuadro de Distribuição de
Vagas (ANEXO II).
2.2.Das vagas ofertadas a cada função (incluindo as destinadas a cadastro de reserva), 5% serão reservadas para
candidatos com deficiência, conforme indicado no Quadro de Distribuição de Vagas (ANEXO II).
2.3.Das vagas ofertadas a cada função (incluindo as destinadas a cadastro de reserva), 5% serão reservadas aos
candidatos indígenas, conforme indicado no Quadro de Distribuição de Vagas (ANEXO II).
2.4.Das vagas ofertadas a cada função, (incluindo as destinadas a cadastro de reserva), 20% serão reservadas para as
cotas raciais (candidatos autodeclarados pretos ou pardos), conforme indicado no Quadro de Distribuição de Vagas
(ANEXO II).
2.5.Os profissionais selecionados só assumirão suas funções e passarão a fazer jus ao recebimento da bolsa quando
confirmado o número de matrículas efetivas dos cursos no âmbito do Bolsa formação, a liberação dos recursos pelo FNDE e
o atendimento aos demais aspectos pedagógicos e administrativos necessários para execução dos cursos.
2.6.A depender do quantitativo de estudantes efetivamente matriculados e da disponibilidade orçamentária, poderá haver
redução da equipe de bolsistas, e consequente supressão de vagas ofertadas neste edital e até cancelamento da oferta de
cursos.
2.7.A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à chamada, ficando a concretização deste
ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, da disponibilidade orçamentária e do interesse e da
conveniência da instituição, atendendo à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de validade do processo seletivo.
2.8.Cada candidato terá direito a pleitear apenas 01 (uma) vaga neste Processo Seletivo.

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

de desclassificação do processo seletivo.
3.7.O candidato que não optar, no ato da inscrição, a concorrer à reserva de vagas destinada a pessoas com deficiência, ou
não cumprir o determinado no subitem 3.6 deste Edital, terá sua inscrição processada como candidato de ampla
concorrência e não poderá alegar, posteriormente, essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
3.8.O candidato cuja deficiência não se enquadrar na previsão da Súmula nº 377, do STJ (portador de visão monocular) e
do Art. 4.º do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações, caso selecionado, figurará apenas na Lista de Classificação de
Ampla Concorrência.
3.9.Os candidatos autodeclarados com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas às pessoas com
deficiência, se atenderem a essa condição, e às vagas destinadas a ampla concorrência, de acordo com a sua classificação
no concurso, prevalecendo aquela que lhe conferir melhor colocação, de acordo com a ordem convocatória prevista para a
vaga.
3.10.Em caso de desistência de pessoa com deficiência aprovada em vaga reservada, após divulgação de resultado final,
não será permitida a chamada de candidato classificado fora do número de vagas ou do cadastro de reserva, pois apenas
esses serão considerados aprovados, conforme item 11.2. A banca seguirá a ordem convocatória prevista neste edital.
3.11.As vagas reservadas para pessoas com deficiência, que não forem providas por falta de candidatos aprovados, serão
preenchidas por candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.
3.12.Não havendo candidatos inscritos na reserva de que trata este item 3, as vagas (ou cadastro de reserva) direcionadas
serão redirecionadas para a Ampla Concorrência.

4.DAS VAGAS DESTINADAS AS COTAS RACIAIS
4.1.Para os candidatos autodeclarados pretos ou pardos, reservou-se um percentual mínimo de 20% (vinte por cento) das
vagas existentes para cada função, conforme ANEXO II.
4.2.Caso a aplicação do percentual de que trata subitem 4.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado
até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2º do Art. 1º da Lei n° 12.990/2014.
4.3.Os candidatos autodeclarados pretos ou pardos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas para cotas raciais
e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, prevalecendo aquela que lhe
conferir melhor colocação, de acordo com a ordem convocatória prevista para a vaga.
4.4.Para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às
vagas reservadas para as cotas raciais, apresentando a Autodeclaração (ANEXO IV), conforme quesito cor ou raça utilizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, junto com o formulário de inscrição, e ser submetido a aferição da
veracidade da autodeclaração.
4.5. A autodeclaração terá validade somente para este seletivo.
4.6.As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, devendo este
responder por qualquer falsidade. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do seletivo, e,
se houver sido chamado, ficará sujeito ao desvinculo do programa.
4.7. Ressalvadas as disposições especiais previstas na Lei Federal nº 12.990/2014, os candidatos inscritos em vaga
reservada às cotas raciais, participarão do seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange às
atribuições (item 6), à avaliação dos documentos comprobatórios, ao quadro de avaliação de títulos (ANEXO III) e aos
critérios da seleção e classificação contidos neste edital.
4.8.Antes do resultado provisório, os candidatos que optaram pela reserva de vagas, deverão se apresentar na sede do
IFMA Campus Bacabal ou participar de web conferência de acordo com o Cronograma (ANEXO I) para aferição da
veracidade de sua autodeclaração, por comissão constituída para este fim, nos termos do parágrafo único do Art. 2º da Lei
nº 12.990/2014.
4.9.A verificação da veracidade da Autodeclaração será realizada no IFMA Campus Bacabal ou por web conferencia,
conforme dia e horário estabelecidos em convocação posterior em conformidade com o Cronograma do ANEXO I.
4.10.A sede do IFMA/Campus Bacabal está localizada à Avenida Joao Alberto de Sousa, s/n, Bairro Areal, Bacabal - MA,
telefones (99) 98410-6001, (99) 98407-5010 e 98409-6757.
4.11.O candidato apresentar-se-á para aferição da veracidade de sua autodeclaração, às suas expensas. É de inteira
responsabilidade do candidato a disposição do aparato técnico necessário para participar da web conferência de
heteroidentificação.
4.12.A Comissão Especial de Aferição da Veracidade da Autodeclaração será designada pela comissão deste processo
seletivo, e constituída por 5 (cinco) membros, distribuídos por gênero, cor, e preferencialmente naturalidade maranhense. A

divulgação desta comissão será realizada de acordo com o Cronograma do ANEXO I.
4.13.As formas e critérios de aferição da veracidade da autodeclaração deverão considerar, tão somente, os aspectos
fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença deste.
4.14.A avaliação da comissão especial de aferição da veracidade da autodeclaração considerará os seguintes aspectos:
a)A informação prestada no ato da inscrição quanto à condição autodeclarada;
b)O formulário assinado no dia da aferição pelo candidato quanto à condição autodeclarada;
c)O fenótipo do candidato verificado pessoalmente pelos membros da comissão.
4.15.O candidato que se inscrever para as vagas destinadas às cotas raciais, quando do comparecimento para aferição de
veracidade, deverá assinar formulário padrão conforme ANEXO IV, ou apresentar o documento original correspondente ao
anexado no ato de inscrição.
4.16.O candidato não será considerado enquadrado na reserva de cotas raciais se:
a)Não comparecer para aferição de veracidade de sua autodeclaração;
b)Não assinar o formulário de autodeclaração;
c)A Comissão de Verificação deliberar desfavoravelmente à condição autodeclarada pelo candidato.

4.17.A Comissão de Aferição elaborará parecer acerca dos critérios fenotípicos de cada candidato.
4.18.O candidato que a Comissão de Verificação deliberar desfavoravelmente à condição autodeclarada, poderá recorrer da
decisão. Para tanto deverá proceder com Recurso de acordo com o Cronograma (ANEXO I).
4.19.Não confirmada a condição autodeclarada, o candidato será eliminado do seletivo, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, nos termos do parágrafo único do Art. 2º da Lei n° 12.990/2014.
4.20.A relação dos candidatos aferidos pela Comissão de Verificação será divulgada de acordo com o ANEXO I, nosite do
Campus Bacabal: bacabal.ifma.edu.br.
4.21.Em caso de desistência de candidato aprovado em vaga reservada às cotas raciais após divulgação de resultado final,
não será permitida a chamada de candidato classificado fora do número de vagas ou do cadastro de reserva, pois esses
não são considerados aprovados, conforme item 11.2. A banca seguirá a ordem convocatória prevista neste edital.
4.22.As vagas reservadas para cotas raciais que não forem ocupadas por falta de candidatos autodeclarados pretos/pardos
aprovados, serão preenchidas por candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.
4.23.Não havendo candidatos inscritos na reserva de que trata este item 4, as vagas (ou cadastro de reserva) direcionadas
serão redirecionadas para a Ampla Concorrência.

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

5.5.A autodeclaração terá validade somente para este seletivo.
5.6.As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, devendo este

responder por qualquer falsidade. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do seletivo, e
se houver sido chamado, ficará sujeito ao desvinculo do programa.
5.7.Os candidatos inscritos em vaga reservada à cota indígena, participarão do seletivo em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que tange às atribuições (item 6), à avaliação dos documentos comprobatórios (item 8.2), ao quadro
de avaliação de títulos (ANEXO III) e aos critérios da seleção e classificação contidos neste edital.
5.8.O critério de aferição da veracidade da autodeclaração será documental, sendo verificada apenas a existência do
documento emitido pela Funai, ou da declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de pertencimento
étnico.
5.9.Não será considerado enquadrado na reserva de cota para indígena o candidato que não anexar no formulário eletrônico
os documentos aos quais se refere o item 5.4.
5.10.Em caso de desistência de candidato aprovado em vaga reservada à cota indígena após divulgação de resultado final,
não será permitida a chamada de candidato classificado fora do número de vagas ou do cadastro de reserva, pois apenas
esses serão considerados aprovados, conforme item 11.2. A banca seguirá a ordem convocatória prevista neste edital.
5.11.As vagas reservadas para candidatos indígenas que não forem ocupadas por falta de candidatos autodeclarados
aprovados, serão preenchidas por candidatos da ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.
5.12.Não havendo candidatos inscritos na reserva de que trata este item 5, as vagas (ou cadastro de reserva) direcionadas
serão redirecionadas para a Ampla Concorrência.

6.DAS FUNÇÕES
6.1.As atividades desempenhadas pelos bolsistas selecionados neste edital para atuarem no Bolsa Formação deverão ser
cumpridas conforme carga horária prevista no item 13.3, em prazo e horários definidos pela Direção do Campus e pela
Coordenadoria Adjunta Local.
6.2.Compete às funções elencadas no item 1.2:
6.2.1.PROFESSOR FORMADOR (PF)
a)Elaborar e planejar as aulas e atividades didáticas em conformidade com as orientações estabelecidas pelo Coordenador
de Curso;
b)Elaborar/selecionar os materiais didáticos, mídias e bibliografia de acordo com as necessidades dos cursistas;
c)Gravar videoaulas referentes aos componentes curriculares;
d)Aplicar os recursos tecnológicos, os instrumentos de avaliação e a metodologia no desenvolvimento do curso;
e)Participar dos encontros de formação;
f)Realizar aulas presenciais conforme cronograma e demanda da disciplina;
g)Orientar os professores mediadores quanto aos processos de ensino do componente curricular;
h)Elaborar relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas e relatório de conclusão do componente curricular;
i)Acompanhar e corrigir as atividades do AVA nos prazos estabelecidos;
j)Desenvolver outras atividades designadas pelo Coordenador de Curso.
l)Realizar a devida escrituração do componente curricular no sistema acadêmico;

6.2.2.PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL(PMP)

a)Elaborar os relatórios de regularidade das atividades presenciais dos alunos e enviar ao Coordenador do Curso;
b)Colaborar com as atividades do curso, fornecendo dados dos alunos em tempo hábil, quando solicitado;
c)Executar roteiros didáticos, sempre que necessário;
d)Coordenar, acompanhar, orientar, e registrar as atividades presenciais que forem designadas pelo Coordenador de Curso;
e)Desenvolver outras atividades designadas pelo Coordenador de Curso.

7.DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES
7.1.São requisitos essenciais para o desempenho das funções de PROFESSOR FORMADOR

a)Graduação na área do Componente Curricular; e,
b)Experiência mínima de 01 ano no magistério não cumulativa com período informado para efeito de pontuação (Ensino
Básico, Técnico ou Superior).

7.2. São requisitos essenciais para o desempenho das funções de Professor Mediador Presencial:
a)Graduação em qualquer área de conhecimento; e,
b)Experiência mínima de 01 ano no magistério não cumulativa com período informado para efeito de pontuação (Ensino
Básico, Técnico ou Superior).

7.3.Somente serão vinculados ao Bolsa formação os candidatos selecionados que atendam aos seguintes critérios:
a)Os requisitos mínimos para o desempenho da função, conforme item 7.1 ou 7.2;
b)Disponibilidade de 01 (um) turno e carga horária semanal igual ou superior à definida como necessária pela coordenação
do curso, no ato da contratação, podendo incluir sábados e/ou domingos no local de atuação, comprovada mediante
declaração (conforme ANEXO VI e VII);
c)Disponibilidade para eventuais deslocamentos, em função da realização de reuniões, capacitações, visitas de
acompanhamento in loco, realização de cumprimento de atividades referentes a disciplina no Polo de Apoio Presencial, ou
outros eventos da Ação, comprovada mediante declaração no ato do vínculo (ANEXO IX).

8.DA INSCRIÇÃO
8.1. As inscrições serão gratuitas e ocorrerão via formulário eletrônico disponível no portal eletrônico do IFMA:
bacabal.ifma.edu.br, no período de 10.03.2021 a 19.03.2021, devendo ser acessado até às 23h55 do dia 19 de março de
2021, horário local.
8.2. O candidato selecionado, no ato da assinatura do contrato, deverá entregar todos os seguintes documentos exigidos no
ato da inscrição, devidamente autenticados ou apresentação do original juntamente com a cópia:
a)Documento de identidade (frente e verso);
b)CPF (caso no documento de identidade conste o número do CPF, não será necessário entregar o arquivo separado para
esse documento);
c)Diploma/certificado(s) comprovando a formação exigida para a função (frente e verso);
d)Liberação da chefia imediata (anexo VIII).
8.3. Deverá também ser anexada (em formato pdf, zipado), a documentação comprobatória dos títulos que serão utilizados
para pontuar em fase classificatória, observado o descrito no Quadro do ANEXO III.
8.4. Durante o processo seletivo, NÃO será admitida a entrega da documentação impressa.
8.5.Deverá também ser apresentada, no ato da assinatura do termo de compromisso, cópia da documentação comprobatória
dos títulos utilizados para pontuar em fase classificatória, observado o descrito no Quadro do ANEXO III.
8.6.Somente será aceita uma inscrição, por candidato, neste Processo Seletivo.
8.7.No caso de haver mais de uma inscrição para um mesmo candidato, será considerada a última inscrição, invalidando-se
as anteriores, ainda que a documentação tenha sido apresentada.
8.8.O candidato que se inscrever para concorrer em um ou mais tipos de reserva de cota, deverá, no ato de inscrição,
apresentar a documentação comprobatória de todas elas, conforme indicado no sistema de inscrição:
a)Para cotas raciais: autodeclaração (Anexo IV);
b)Para cota destinada a pessoa com deficiência: Laudo médico, emitido nos últimos doze meses, comprovando a natureza
da deficiência, atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, em conformidade com as definições da Organização
Mundial da Saúde (OMS), observado o disposto no § 1º, do art. 5º do Decreto nº 5.296/2004;
c)Para cota indígena: autodeclaração (Anexo V) e Documento emitido pela Fundação Nacional do Índio (Funai) que ateste
sua condição ou declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de pertencimento étnico, assinada por, pelo

menos, uma liderança reconhecida, conforme item 5.10.
8.9.O candidato que não anexar nenhum dos documentos indicados no item 8.8 estará automaticamente concorrendo
apenas às vagas destinadas a ampla concorrência.
8.10.A documentação enviada em formato pdf somente será aceita até o prazo de inscrição estipulado no Anexo I –
Cronograma - e deverá observar o limite de tamanho de arquivos estipulado e informado no sistema de inscrição, devendo
ser observado o horário local estipulado neste edital.
8.11.O candidato que não anexar a documentação mínima exigida ou anexar documentação incompleta terá sua inscrição
indeferida
8.12.A Comissão Avaliadora não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica,
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, inobservância dos procedimentos, formatos e limites
informados no sistema de inscrição, ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados e consequente conclusão
da inscrição.
8.13.A Comissão Avaliadora não receberá inscrições fora do prazo estabelecido e não se responsabilizará pelas inscrições
com dados incompletos, rasurados e/ou em desacordo com os termos deste Edital, sendo inscrições desta natureza
indeferidas.
8.14.Os anexos IV, VI e VII também serão exigidos apenas no ato da convocação do candidato.

9.DA SELEÇÃO
9.1.A seleção para as funções de que trata este edital compreenderá as seguintes fases:
i. De caráter eliminatório, que corresponderá à análise da ficha de inscrição e dos documentos comprobatórios apresentados
pelo candidato no ato da inscrição. Só serão analisados os títulos dos candidatos que tiverem sua inscrição deferida de
acordo com os itens deste edital;
ii.De caráter classificatório, que corresponderá à avaliação de títulos, conforme ANEXO III.

9.2.A não apresentação de algum dos documentos listados no item 8 ocasionará a ELIMINAÇÃO do candidato deste
processo seletivo.
9.3.As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do interessado, dispondo a Comissão do
direito de desclassificar deste Processo Seletivo, a qualquer tempo, o interessado que fornecer dados inverídicos e/ou sem a
devida comprovação.
9.4.A comprovação da conclusão de graduação será feita por meio de diploma acompanhado de Histórico Escolar, e/ou
certificado acompanhado de Histórico Escolar do Curso, expedido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.
9.5.A comprovação da conclusão de curso de pós-graduação será feita por meio de certificado (especialização) e/ou diploma
(mestrado/doutorado) expedido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC.
9.6.Serão também aceitos como comprovação de título a declaração/certificado emitidos pela instituição de ensino, que
atestem que o candidato é detentor do título de Especialista, Mestre ou Doutor, acompanhados do Histórico Escolar de
conclusão, ou ainda, o Histórico Escolar acompanhado da Ata Conclusiva de Defesa de Tese ou Dissertação, sem
ressalvas.
9.7.Em caso de conclusão de curso em instituição estrangeira, só serão aceitos diplomas devidamente revalidados por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo Governo Federal Brasileiro, conforme Resolução CNE/CES nº 3, de 22 de
junho de 2016.
9.8.Não serão aceitas como experiência para este seletivo as atividades desenvolvidas antes da data de colação de grau da
graduação do concorrente, durante o tempo de estágio, de monitoria ou de outras atividades equivalentes.
9.9.A avaliação de títulos, de caráter classificatório, é de responsabilidade da Comissão do Processo Seletivo.
10.DA ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS

10.1. Será eliminado o candidato que:
a)Não apresentar todos os documentos exigidos no ato da inscrição, conforme item 8.;
b)Não comprovar titulação mínima exigida para a vaga;
c)Não comprovar os requisitos do item 7.;
d)Não for constatada a condição necessária para concorrer às vagas destinadas para cotas raciais em aferição pela
Comissão de Aferição da Veracidade da Autodeclaração;
e)Não comparecer para aferição de veracidade de sua autodeclaração;
f)Prestar informação falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que verificada posteriormente. Caso tenha sido
aprovado, terá seu vínculo cancelado.

11.DA CLASSIFICAÇÃO
11.1.Os candidatos selecionados serão classificados em ordem decrescente do total de pontos obtidos, considerando a
análise dos títulos e da experiência profissional, discriminados no Anexo III, e devidamente comprovados.
11.2.Somente serão considerados aprovados os candidatos classificados dentro do número de vagas e de cadastro de
reserva, conforme quadro de distribuição e vagas.
11.3.O candidato aprovado em vaga destinada a ampla concorrência e em vaga reservada para qualquer das cotas, figurará
apenas na lista de aprovados daquela que lhe garantir melhor classificação, de acordo o estabelecido no item 11.6 deste
edital.
11.4.A aprovação nessa seleção não resulta em obrigatoriedade de convocação para desempenho da função, esta
dependerá do interesse institucional, da quantidade de alunos efetivamente matriculados, além do atendimento às condições
pedagógicas e administrativas necessárias para execução do BOLSA FORMAÇÃO no IFMA.
11.5.Ocorrendo o empate, serão aplicados, por ordem de precedência, os seguintes critérios de desempate:
a)Maior idade.
b)Maior pontuação no item 8 do quadro de títulos;
c)Maior pontuação no item 6 do quadro de títulos.

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

11.6.2.Para funções e localidade cuja vaga de provimento imediato é destinada aCOTAS RACIAIS

1º colocado: COTISTA (cotas raciais);
2º colocado: COTISTA (cotas raciais);
3º colocado: AMPLA CONCORRÊNCIA;
4º colocado: COTISTA (cota para pessoa com deficiência);
5º colocado: COTISTA (cota indígena);
6º colocado: AMPLA CONCORRÊNCIA;
7º colocado: AMPLA CONCORRÊNCIA;
8º colocado: AMPLA CONCORRÊNCIA;
9º colocado: AMPLA CONCORRÊNCIA;
10º colocado: AMPLA CONCORRÊNCIA;

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

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

12.DO RESULTADO DA SELEÇÃO
12.1.O resultado provisório será divulgado até o dia 21.04.2021.
12.2.O candidato interessado em interpor recurso contra o resultado provisório deverá fazê-lo seguindo os prazos
estabelecidos no cronograma (anexo I) via formulário eletrônico no site do Campus Bacabal (bacabal.ifma.edu.br).
12.3.O resultado final, após interposição de recursos, será divulgado até o dia 30 de abril de 2021, no site:
bacabal.ifma.edu.br.
12.4. Na publicação do resultado final do seletivo será divulgada em listas de Classificação Geral e de aprovados, por ampla
concorrência, e por cotas, com suas respectivas pontuações.

12.5. Será de responsabilidade dos candidatos, a consulta de informação acerca dos resultados deste processo seletivo por
meio da página eletrônica do IFMA supramencionada.

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

Função

Polo de
atuação

Curso

Carga Horária
máxima
semanal
(passível de

Valor
Hora

redução conforme
item 13.5)

Técnico em Química; Técnico em
PROFESSOR
FORMADOR

Cooperativismo;
Bacabal

Técnico em Qualidade;

16h

R$ 50,00

16h

R$ 25,00

Técnico em Finanças
Técnico em Química
PROFESSOR MEDIADOR

Técnico em Cooperativismo

PRESENCIAL

Técnico em Qualidade
Bacabal

Técnico em Finanças

13.4.Os profissionais selecionados farão jus ao recebimento de (uma) bolsa que corresponderá à quantidade de horas
trabalhadas multiplicada pelo valor hora.
13.5.A carga horária estipulada neste edital será distribuída de acordo com os prazos e exigências definidos no ato de
contratação.
13.6.As atividades que vierem a ser exercidas pelos profissionais no âmbito do BOLSA FORMAÇÃO não caracterizam
vínculo empregatício e os valores recebidos não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remuneração
ou proventos recebidos (Lei 12.513/2011, artigo 9º, § 3º).
13.7.As bolsas não constituem vínculo trabalhista ou de regime jurídico dos Serviços Públicos, portanto, a elas não se
aplicam os benefícios como férias, gratificação natalina, dispensa por motivos de doença ou caso fortuito e de força maior.
13.8.Os Profissionais externos selecionados para atuarem no BOLSA FORMAÇÃO/PRONATEC/IFMA perceberão a bolsa
com as seguintes retenções na fonte:
a)ISS/QN, no percentual de até 5% sobre o valor da Nota Fiscal Avulsa ou do Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA),
de acordo com a legislação do município onde for executado o curso;
b)INSS no percentual de 11% sobre o valor da Nota Fiscal Avulsa ou do recibo de Pagamento de autônomo (RPA);
c)IR com base na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (MENSAL), deduzido o valor retido a título de INSS, sobre
o valor da Nota Fiscal Avulsa ou do recibo de Pagamento de autônomo (RPA).
13.9.Não haverá adicional para exercício de atividades noturnas.
13.10.Para a efetivação do pagamento de que trata o subitem 13.1, o bolsista deverá entregar o relatório de atividades,
assinado pela chefia imediata, conforme solicitado pela coordenação do BOLSA FORMAÇÃO no IFMA e estar em dia com
suas obrigações.
13.11. O não cumprimento das atividades, conforme prazo estabelecido no ato da contratação, implicará em desvinculo do
Programa e perda do direito à bolsa;

13.12.Caso seja necessário realizar deslocamento entre municípios ofertantes dos cursos do BOLSA FORMAÇÃO, em
função da realização de reuniões, capacitações, visitas de acompanhamento in loco, ou outros eventos da Ação, não serão
disponibilizadas diárias e passagens.
13.13.O pagamento da bolsa deverá ser realizado por meio de crédito na conta corrente do bolsista, através de ordem
bancária.

14. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
14.1. O período das atividades será definido conforme Calendário Acadêmico, a ser divulgado posteriormente aos candidatos
aprovados em reunião com a Coordenadoria Adjunta Local e/ou coordenações de cursos.

15.DOS RECURSOS
15.1.Caberá interposição de recurso, via formulário eletrônico no site do Campus Bacabal (bacabal.ifma.edu.br), contra
resultado, observado o prazo definido no cronograma, devidamente fundamentado.
15.2.O candidato interessado em interpor recurso sobre a banca de Aferição da Veracidade da Autodeclaração deverá fazê-lo
seguindo os prazos estabelecidos no cronograma (anexo I), via formulário eletrônico no site do Campus Bacabal
(bacabal.ifma.edu.br).
15.3.O candidato interessado em interpor recurso contra o resultado provisório da Aferição da Veracidade da Autodeclaração
deverá fazê-lo seguindo os prazos estabelecidos no cronograma (anexo I), via formulário eletrônico no site do Campus
Bacabal (bacabal.ifma.edu.br).
15.4.O candidato interessado em interpor recurso contra o resultado provisório do processo seletivo deverá fazê-lo seguindo
os prazos estabelecidos no cronograma (anexo I), via formulário eletrônico no site do Campus Bacabal (bacabal.ifma.edu.br).
15.5.Os recursos somente serão analisados se estiverem dentro do prazo estabelecido neste Edital.

16.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1.Os candidatos aprovados serão chamados de acordo com o Quadro de Distribuição de Vagas (ANEXO II) e a ordem
de classificação informada no item 11.6 deste edital.
16.2.A Equipe Local de execução do programa entrará em contatocom os candidatos classificados no prazo de 20 dias úteis
para prestar informações acerca do início de atividades e da documentação necessária para a contratação.
16.3.Todas as informações referentes a este Edital serão disponibilizadas no site Campus Bacabal: bacabal.ifma.edu.br.
16.4.Caso necessário, reserva-se à Comissão de Seleção o direito de modificar os prazos descritos no Cronograma (Anexo
I).
16.5.Inexistindo cadastro de reserva para preenchimento de vaga destinada a uma função, será permitida a convocação de
candidato aprovado em edital de outro campus, observada a compatibilidade da vaga, a ordem de classificação, o interesse
do candidato e os requisitos mínimos exigidos para a função.
16.6.Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, e
encaminhados, em última instância, à Direção do Campus Bacabal.

Bacabal, 08 de março de 2021.

(assinado eletronicamente)
Salvino Coimbra Filho

(assinado eletronicamente)
Tassio Teixeira de Moraes

Coordenador Adjunto do PRONATEC
IFMA-Campus Bacabal

Diretor Geral “Pró-Tempore” em exercício
IFMA-Campus Bacabal

ANEXO I
CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO

DATA

Abertura do Edital

08 de março

Inscrição

10 a 19 de março

Homologação das inscrições

Até 23 de março

Recurso contra a homologação das inscrições

Até 24 e 25 de março

Homologação final das inscrições

Até 30 de março

Divulgação da banca de Aferição

24 de março

Recurso sobre a banca de Aferição da Veracidade da Autodeclaração

26 de março

Divulgação da banca de Aferição após recursos

Até 30 de março

Divulgação do cronograma das bancas de Aferição da Veracidade da
Autodeclaração

05 de abril

Aferição da Veracidade da Autodeclaração

De 07 a 09 de abril

Resultado Provisório da Aferição da Veracidade da Autodeclaração

Até 12 de abril

Recurso da Aferição da Veracidade da Autodeclaração

13 de abril

Resultado Final da Aferição da Veracidade da Autodeclaração

Até 16 de abril

Resultado Provisório do Processo Seletivo

Até 21 de abril

Recurso contra o Resultado Provisório do Processo Seletivo

22 e 23 de abril

Resultado Final do Processo Seletivo

Até 30 de abril

ANEXO II
TABELA 01 – PROFESSOR FORMADOR
CÓD.

DISCIPLINA

VAGAS

CARGA
HORÁRIA

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA

AC

CRA

CD

CI

CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO (SUBSEQUENTE)
CP01
CP02

Ambientação em Educação
a Distância
Matemática Financeira

20

5CR

2 CR

1+1CR

1CR

40

1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

Graduação em qualquer área do conhecimento com
experiência docente em Educação à distância.
Graduação em Licenciatura em Matemática.
Graduação em: Ciência da Computação, Sistemas de
Informação, Engenharia da Computação; Engenharia de
Software, Licenciatura em Informática, Tecnológica em

CP03

Informática Básica

60

1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

Redes de Computadores, Tecnológica em Sistemas para
Internet, Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, Tecnológica em Banco de Dados ou áreas
afins

CP04 Fundamentos da Economia

60

1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

Graduação em Economia.

CURSO TÉCNICO EM FINANÇAS (SUBSEQUENTE)
Ambientação em Educação
FN01

a Distância

20

1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

Graduação em qualquer área do conhecimento com
experiência docente em Educação à distância.
Graduação em: Ciência da Computação, Sistemas de
Informação, Engenharia da Computação; Engenharia de

FN02

Informática Básica

40

1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

Software, Licenciatura em Informática, Tecnológica em
Redes de Computadores, Tecnológica em Sistemas para
Internet, Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, Tecnológica em Banco de Dados ou áreas afins

FN03

Redação Técnica

40

5CR

1CR 1+1CR Graduação em Licenciatura em Letras/Lingua Portuguesa

2 CR

CURSO TÉCNICO EM QUALIDADE (SUBSEQUENTE)
Graduação em qualquer área do conhecimento com
QL01 Ambientação em Educação

20

5CR

1+ 1 CR

1CR

1CR

1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

5CR

1+ 1 CR

1CR

1CR

1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

experiência docente em Educação à distância.

a Distância
QL02

Estatística Básica

60

QL03

Redação Técnica

40

Qualidade

Estatística
Graduação

em

Licenciatura

em

Letras/Lingua

Portuguesa.
Graduação em Administração, Graduação em Engenharia

Gestão e Ferramentas da
QL04

Graduação em Licenciatura em Matemática ou em

60

de Produção e/ou Graduação em qualquer área com PósGraduação na área de Gestão da Qualidade.

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA (SUBSEQUENTE)
Graduação em qualquer área do conhecimento com
QM01 Ambientação em Educação

20

1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

experiência docente em Educação à distância.

a Distância
Higiene e Segurança do
QM02

40

Trabalho

Graduação em Segurança do Trabalho ou Graduação em
1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

qualquer área com Pós-Graduação na área de Segurança
do Trabalho.

Gestão da Qualidade
QM03

40

Graduação em Administração, Graduação em Engenharia
1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

de Produção e/ou Graduação em qualquer área com PósGraduação na área de Gestão da Qualidade.

Graduação
QM04

40

Metodologia do Trabalho

1 + 5CR

2 CR

1CR

1CR

Científico

em

Ciências

Sociais,

Licenciatura

em

Sociologia, Graduação em filosofia e/ou Graduação em
qualquer

área

com

Pós-Graduação

na

área

de

Metodologia do Trabalho Científico.
Graduação em Ciências Sociais ou Licenciatura em

QM05

40

Sociologia do Trabalho

5CR

1+ 1 CR

1CR

1CR

Sociologia e/ou Graduação em qualquer área com PósGraduação na área de Sociologia do Trabalho.

16 VAGAS + CADASTRO DE RESERVA

TOTAL DE VAGAS:

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

TABELA 02 – PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL
CARGO

POLO DE
ATUAÇÃO CODIGO CURSOS

CARGA
HORARIA
TOTAL

AC
5CR

PMP01

Técnico em Cooperativismo

VAGAS
CRA

CD

CI

1+ 1 CR

1CR

1CR

2 CR

1CR

1CR

2 CR

1CR

1CR

2 CR

1CR

1CR

160
160

PMP02

1 + 5CR

Técnico em Finanças

PROFESSOR
160

MEDIADOR
PRESENCIAL

Bacabal

PMP03

1 + 5CR

Técnico em Qualidade
1 + 5CR

PMP04

Técnico em Química

TOTAL DE VAGAS

240

04 VAGAS + CADASTRO DE RESERVA

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

vagas ofertadas no Edital para preenchimento imediato: 20 vagas

Total de

ANEXO III

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DE TÍTULO
PROFESSOR FORMADOR
Titulação Acadêmica

Pontos por item

Máximo de Pontos

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

5

5

2.Especialização em qualquer área

3

3

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

6

12

4.Mestrado em qualquer área

8

8

5.Doutorado em qualquer área

10

10

Experiência

Pontos por item

Máximo de Pontos

6.Experiência docente (não cumula va com o

1 ponto por

4

requisito mínimo para a vaga)

Semestre (*) (**)

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

3 pontos por
semestre (*) (**)

12

8. Experiência como professor autor ou

4 pontos por
disciplina (*) (**)

16

6 pontos por

24

professor formador em cursos da Educação
a
Distância (não cumula va com o requisito mínimo para
a vaga)

9. Experiência docente na área do
componente

Disciplina (*) (**)

curricular ao qual o candidato pleiteia vaga
(não cumula va com o requisito mínimo para a vaga)

Formação Complementar

Pontuação

Máximo de Pontos

10.Curso de Atualização na área do
componente curricular ao qual o candidato
pleiteia vaga (duração mínima de 20h por
curso a partir de 2010)

2 pontos a cada
60 h

6

TOTAL DE PONTOS

100

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

PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL
Titulação Acadêmica
1. Graduação

Pontos por item

Completa

Máximo de Pontos

(Não

cumulativa com o requisito mínimo

5

para a vaga)
2. Especialização em qualquer área

3

5
3

3. Especialização na área de Educação a
Distância

6

4. Mestrado em qualquer área

8

8

5. Doutorado em qualquer área

10

10

Experiência
6. Experiência

Pontos por item

12

Máximo de Pontos

docente (não cumulativa 1 ponto por semestre

(*) (**)

com o requisito mínimo para a vaga)

4

7. Experiência docente na área do curso para o 2 pontos por semestre

(*) (**)

qual pleiteia a vaga. (não cumulativa com o
requisito mínimo para a vaga)
8.

Experiência

como

professor

autor

10

ou

professor formador em cursos da Educação a

2 pontos por

Distância. (não cumulativa com o requisito

disciplina (*) (**)

12

mínimo para a vaga)
9. Experiência na educação à distância em

2 pontos por semestre

coordenação

(*) (**)

ou

designer

educacional

10

10. Experiência como professor mediador/tutor 4 pontos por semestre
presencial ou à distância em cursos EAD
Formação Complementar

(*) (**)
Pontuação

20
Máximo de Pontos

11. Curso de Aperfeiçoamento na área do curso
ao qual o candidato pleiteia vaga ou em
Educação a

2 pontos por curso

Distância (duração mínima de 180h por curso a

6

partir de 2010)
TOTAL DE PONTOS

100

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

ANEXO IV
AUTODECLARAÇÃO
Eu,_______________________________________________________________inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº ____________________, DECLARO, nos termos dos art. 1º e 2º da Lei nº 12.990/2014, o reconhecimento de
que sou beneficiário de reserva de vagas destinadas a cotas raciais referente ao Edital Campus Bacabal nº ___/2021.
DECLARO, ainda, que as informações aqui prestadas são exatas e verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, sob
pena de caracterização do crime tipificado no art. 299 do Código Penal.

Bacabal, ____ de ________________de _______.

_____________________________________
Assinatura do(a) declarante

Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014.
Art. 1º Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no
âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União,
na forma desta Lei.(...)
Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público,
conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua
admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.
Código Penal / Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o
agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de
sexta parte.

ANEXO V
AUTODECLARAÇÃO
Eu,_____________________________________________________________ inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº _____________________, DECLARO, o reconhecimento de que sou beneficiário de reserva de vagas
destinadas à cota indígena, referente ao Edital – Campus Bacabal nº ___/2021.
DECLARO, ainda, que as informações aqui prestadas são exatas e verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, sob
pena de caracterização do crime tipificado no art. 299 do Código Penal.

Bacabal, ____ de ________________de _______.

_____________________________________
Assinatura do(a) declarante

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
[PARA SERVIDORES PÚBLICOS]

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

_______________, _____ de ______________de _______.

__________________________________________
Assinatura do servidor

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
[PARA NÃO SERVIDORES PÚBLICOS]

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

_______________, _____ de ______________de _______.

__________________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA
[PARA SERVIDORES PÚBLICOS]

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

_____________________________
Chefia Imediata Assinatura e Carimbo

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA EVENTUAIS DESLOCAMENTOS

Pela
presente
DECLARAÇÃO
DE
DISPONIBILIDADE,
eu
_______________________
__________________________________, RG nº: ____________________________, CPF nº: __________________,
declaro ter disponibilidade para eventuais deslocamentos para realização de cumprimento de atividades referentes à
disciplina no Polo de Apoio Presencial, no âmbito da Bolsa-Formação do PRONATEC.
Declaro estar ciente que caso seja necessário realizar deslocamento entre municípios ofertantes dos cursos BOLSA
FORMAÇÃO, em função da realização de reuniões, capacitações, visitas de acompanhamento in loco, ou outros eventos da
Ação, não serão disponibilizadas diárias e passagens.
Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, sob pena de
responsabilidade administrativa, e imediata exclusão do programa.

_______________, _____ de ______________de _______.

__________________________________________
Assinatura do bolsista

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

_____________, _____ de ________________ de ________.

__________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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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 12/2021

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
O COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO GERAL "PRÓ-TEMPORE" DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS
BACABAL, nomeado nos termos da Portaria nº 913, de 02 de março de 2021, torna público, o Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação de professor substituto para o Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Área/Disciplina: Biologia, 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 23249.047854.2020-02.
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:

ÁREA

CADASTRO DE
RESERVA

VAGAS
REQUISITO

Licenciatura em Biologia;
Licenciatura em Ciências
Biologia
Biológicas; Licenciatura em
Ciências com Habilitação em
Biologia
AC = Ampla Concorrência; PP = Pretos e Pardos; PCD = Pessoas com Deficiência

AC

PP

PCD

AC

PP

PCD

1

0

0

2

1

1

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 a 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 15 de março até as 23h59min 26 de março 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: 172021; Número de competência: usar mês e ano de
preenchimento - (mm/aaaa); Vencimento: dia do pagamento (15 a 26 de março de 2021); 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 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.
4.4 Não haverá isenção do valor da inscrição e em nenhuma hipótese haverá devolução do valor pago.
4.5 A inscrição somente será acatada após a confirmação, pelo banco, do pagamento do valor da inscrição, dentro dos prazos estabelecidos neste item.
4.6 O candidato terá direito a apenas uma única inscrição no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital.
4.7 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.
4.98 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.
4.9 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.
4.10 Para quaisquer informações sobre este Processo Seletivo, o candidato poderá entrar em contato com a Comissão Organizadora através do e-mailseletivo.bacabal@ifma.edu.br no
período de duração do processo.
4.11 As inscrições homologadas serão divulgadas no site oficial do IFMA-Campus Bacabal (https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/) no dia 29 de março 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).
6.2.1 O candidato terá uma tolerância máxima de 5 (cinco) minutos, para organização dos r ecursos instrucionais, após esse tempo de tolerância, o tempo da prova de desempenho didá co será iniciado.
6.2.2 A banca interromperá ao candidato quando este a ngir 60 (sessenta) minutos de duração da prova de desempenho didá co.
6.2.3 A Banca Examinadora não poderá arguir o candidato.
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 08 de abril de 2021 às 8h e término no dia 09 de abril 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 deste Edital, será divulgado no site oficial do IFMA-Campus Bacabal https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e(
seletivos/), até o dia 05 de abril de 2021.
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, 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 do 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 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.
6.9 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.
6.10 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.
6.11 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.
6.12 A preparação, aquisição e utilização de recursos para a Prova Didática serão de inteira responsabilidade do candidato.

6.13 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.
6.14 Nenhum candidato poderá gravar a aula de seus concorrentes.
6.15 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.
6.16 O candidato deverá trazer aparelho para a realização da gravação áudio e/ou vídeo.
6.17 Aparelho de gravação deve conter dispositivo que permita fornecer cópia da apresentação da aula: CD, DVD, pendrive ou cabo USB.
6.18 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.
6.19 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.
6.20 Não será permitido o uso de aparelho celular para gravação da Prova Didática.
6.21 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 Os candidatos aprovados na prova de desempenho didá co deverão entregar, após a realização da etapa, a documentação referente à prova de
cronologicamente ao disposto no Quadro Demonstrativo para Pontuação de Títulos, conforme Anexo V.

tulos, devidamente atualizada e organizada

7.1.2 Não será pontuado os tulos entregues que não estejam organizados cronologicamente e que não se enquadrem nas condições expostas no Anexo V deste Edital.
7.1.3 A análise dos títulos far-se-á obedecendo ao disposto no Quadro Demonstrativo para Pontuação de Títulos, conforme Anexo V.
7.2 Apenas serão analisados os títulos dos candidatos classificados na Prova Didática.
7.3 Caso apresente declaração ou certidão esta deverá estar com data dentro do ano em vigor.
7.4 Na Prova de Títulos, a Comissão Organizadora considerará a formação universitária, atividade docente, atividade técnico-profissional, trabalhos publicados e produção acadêmicocientífica, cujos documentos comprobatórios deverão constar do currículo do candidato.
7.5 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.
7.6 O certificado ou diploma de graduação, como requisito para contratação, não contará ponto para efeito de análise da prova de título.
7.7 Não poderão ser atribuídos pontos em duplicidade para o mesmo título ou experiência, sob qualquer fundamento.
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
B

Prova
Didática
Títulos

Peso
2
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 sitedo
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 à 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-e-seletivos/),
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.
Joaquim Thelho da Rocha Magalhães
Coordenador de Gestão de Pessoas no exercício da Direção Geral "Pró-tempore"

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

Área

Temas da Prova Didática
1. Citologia: Ácidos Nucleicos, Síntese de Proteínas e Controle do
Metabolismo Celular.
2. Processos de Obtenção de Energia: Fotossíntese, Fermentação
e Respiração Celular.
3. Fisiologia Humana: Funcionamento dos Sistemas Corporais,
Doenças Relacionadas aos Diferentes Sistemas
4. Parasitoses Humanas Brasileiras: Doenças Provocadas Por Vírus,
Bactérias, Protozoários e Vermes.
5. Ecologia: Níveis DE Organização, Ecossistemas, Biomas,
Relações Ecológicas, Ciclos Biogeoquímicos, Sucessões Ecológicas.

Biologia 6. Evolução: Teorias Evolucionistas, Mecanismos de Especiação.
7. Gené ca: Leis Gerais da Hereditariedade, Linkage e
Mapeamento Gené co, Mutações e Alterações Cromossômicas
Humanas.
8. Biotecnologia: Tecnologia do DNA Recombinante, Organismos
Gene camente Modiﬁcados, Clonagem, Projeto Genoma,
Bioé ca.
9. Meio Ambiente: Sustentabilidade, Desmatamento, Poluição,
Uso da Água, Geração de Energia, Des no do Lixo, Aquecimento
Global.
10. Fisiologia e Morfologia Vegetal: Nutrição Vegetal, Hormônios
Vegetais, Desenvolvimento das Plantas, Adaptações ao Ambiente

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 ponto)
Atualização – CH mínima de 120h (considerar até 02 certificados, valor
unitário 0,10 ponto)
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 ponto por ano letivo
(considerar até 5 anos)
Ensino Superior: Graduação- 0,2 ponto por semestre letivo (considerar até
05 semestres)
Ensino Superior: Pós-Graduação – 0,2 ponto 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 publicados - 0,3 ponto (Considerar até 2 livros)
Capítulo de livros publicados - 0,1 ponto (Considerar até 2 capítulo)
Artigos publicados em periódicos especializados - 0,25ponto (considerar até
2)
Trabalhos publicados em anais de congressos, seminários ou
similares- 0,1 ponto (Considerar até 3 Trabalhos)
Trabalhos apresentados em congressos, seminários ou similares- 0,1 ponto
(Considerar até 2 Trabalhos)
Pontuação máxima = 14,9 pontos. Essa pontuação equivale à nota 10,00 na prova de tulos.
Pontos ob dos: x pontos
A nota de tulos (NT) é dada pela fórmula:

PONTOS
2,00
1,00

0,70
0,90
0,60
0,20
0,20
PONTOS
1,00
2,00
1,00
1,00
PONTOS
0,20
0,50
0,80
1,00
PONTOS
0,60
0,20
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
11/03/2021
12/03 a 13/03/2021
15/03/2021

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

15/03/2021

Divulgação dos membros da Comissão Organizadora

15 a 26/03/2021

Período de inscrições

Até 26/03/2021
Até 26/03/2021

Até 26/03/2021
27/03/2021
29 a 30/03/2021

30/03/2021
30/03/2021
31 a 01/04/2021
02/04/2021
05/04/2021
06 e 07/04/2021
08 e 09/04/2021
10/04/2021
12 a 13/04/2021
14/04/2021

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 30/03/2021
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

15/04/2021

Realização da heteroidentificação

15/04/2021

Divulgação do resultado da heteroidentificação

16 a 17/04/2021
19/04/2021

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

20/04/2021

Homologação do Resultado Final

A partir de 22/04/2021

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
Dpto. de Ensino - Campus Bacabal - DEN-BAC
EDITAL Nº 4/2021

SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE ESTUDO
A Diretora Geral pró-tempore do Instituto Federal do Maranhão, Campus Bacabal, através do
Departamento de Ensino, no uso de suas atribuições legais, torna público a solicitação de matriculas
para Programação Especial de Estudo 2021.1, conforme Resolução CONSUP/IFMA nº 114 de 10
de dezembro de 2019.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Conforme Art 19 Resolução CONSUP/IFMA nº 114 de 10 de dezembro de 2019, entende
por Programação Especial de Estudo - PEE a possibilidade do discente cursar as
disciplinas/componentes curricular em que não obteve aprovação. por meio de um plano de estudos,
elaborado e executado pelo docente com acompanhamento da equipe pedagógica e da coordenação
do curso ou equivalente, durante o semestre/ano;
1.2 Para participar da PEE, o discente (maior de 18 anos) ou o responsável legal ( quando menor de
idade) deve assinar, obrigatoriamente, o termo de responsabilidade, aceita submeter-se às normas e
procedimentos do processo de pendência;
1.3 O discente quando maior de idade, ou o responsável legal ( quando o discente for menor de
idade) pode optar por não participar da PEE, assinando o termo de recursa da PEE. Neste caso, o
discente cursará de forma integral os componentes curriculares observando, no entanto, as
condições de oferta do Campus;
1.4 A PEE será realizada apenas quando não houver possibilidade de matricular o discente nas
disciplinas/componentes curriculares em turmas regulares;
1.5 Programação Especial de Estudos desenvolver-se-á por meio de aulas presenciais e atividades
dirigidas. Para as aulas presenciais, será reservado o mínimo de 20% do total da carga horária da
disciplina/componente curricular prevista no Plano de Curso.
2 OBJETIVO
2.1 Ofertar Programação Especial de Estudo nos termos do capitulo IX da Resolução CONSUP/IFMA
nº 114 de 10 de dezembro de 2019
3. DOS REQUISITOS
3.1 Ser discente de turmas com ciclo finalizado, ou seja, não está matriculado em turmas vigentes no
ano de 2021.
2.1.1 Discentes que possuem matriculas 2019, 2020 e 2021 não devem solicitar PEE,
pois cursará, as disciplinas pendentes, de acordo com a oferta do campus em turmas regulares.

3. DA SOLICITAÇÃO
3.1 As solicitações serão realizadas, exclusivamente, via internet no site do IFMA, no endereço
eletrônico https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/ no período de 05 a 11 de abril de
2021;
3.2 A lista de solicitações será divulgada em 12 de abril de 2021;
3.3 As alterações de disciplinas poderão ocorrer até 16 de abril de 2021, devendo ser enviado uma
solicitação para o e-mail do Departamento de Ensino, den.bacabal@ifma.edu.br.
3.4 A lista final de solicitações será divulgada em 19 de abril de 2021.
3.5 A lista de docentes bem como os horários das PEE será divulgada em 03 de maio de 2021

Bacabal, 05 de abril de 2021
(Assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora Geral
(Assinado eletronicamente)
Katharine Silva de Oliveira Soares
Chefe do Departamento de Ensino
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL
PORTARIA CONSUP Nº 04, DE 09 DE ABRIL DE 2021

NORMAS PROCESSO DE CONSULTA IFMA – CAMPUS
BACABAL
PERÍODO 2021-2024

CAPÍTULO I
DAS COMISSÕES ELEITORAIS

Seção I
DAS FINALIDADES

Art. 1º. O processo de consulta, no âmbito do Instituto Federal de Educação Ciência
e Tecnologia do Maranhão-IFMA, para escolha do Diretor-Geral do Campus Bacabal
ocorrerá em um único turno e será conduzido por uma Comissão Eleitoral Central e
por uma Comissão Eleitoral Local com apoio de um grupo técnico do IFMA.
Art. 2º O declarado eleito de acordo com esta Norma, nomeado e investido no
cargo de Diretor Geral de Campus, na forma da legislação vigente, exercerá
mandato referente ao período de 2021 a 2024.

Seção II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º. Compete à Comissão Eleitoral Central, conforme art. 6º,
Decreto nº 6.986/2009:

I - elaborar as normas, disciplinar os procedimentos de inscrição dos candidatos e
de votação, e definir o cronograma para a realização dos processos de consulta;
II - providenciar, juntamente com a Comissão Eleitoral Local, o apoio
necessário a realização do processo de consulta;
III - publicar e encaminhar os resultados da votação ao Conselho Superior do
IFMA; e
IV - decidir sobre os casos omissos.
Parágrafo único. A Comissão Eleitoral Central no processo de elaboração
desta Norma, o fará de acordo com a Lei nº. 11.892/2008, com o Decreto nº.
6.986/2009, e, subsidiariamente, no que couber, com as disposições da Lei nº.
8.112/90, suas alterações e do Decreto nº 1.171/94, com as modificações do
Decreto nº 6.028/2007.

Art. 4º Compete à Comissão Eleitoral Local, conforme o art. 7º, Decreto nº
6.986/2009:
I - coordenar o processo de consulta para o cargo de Diretor-Geral no seu
respectivo Campus, de acordo com as diretrizes e normas estabelecidas pela
Comissão Eleitoral Central e deliberar sobre os recursos interpostos;
II - homologar as inscrições deferidas e publicar a lista dos eleitores votantes;
III - supervisionar as ações de divulgação de cada candidatura;
IV - providenciar o apoio necessário à realização do processo de
consulta;
V - credenciar fiscais para atuar no decorrer do processo de
consulta;
VI - encaminhar à Comissão Eleitoral Central os resultados da votação; e
VII - exercer outras competências delegadas pela Comissão Eleitoral Central.

Art. 5º Compete à Comissão Eleitoral Local colaborar com as atividades da
Comissão Eleitoral Central na coordenação e realização do processo para escolha
do Diretor-Geral do IFMA Campus Bacabal.
Art. 6º A Comissão Eleitoral Central terá o apoio de um Grupo de Trabalho Técnico,
que auxiliará no desempenho das suas competências e no processo de
operacionalização do Sistema Helios Voting.
Art. 7º Compete ao Grupo de Trabalho Técnico:

I - criar a eleição, em conformidade com o estabelecido no art. 36 desta Norma;
II - cadastrar os candidatos inscritos;
III - carregar a lista dos eleitores aptos a votar;
IV - monitorar o processo de votação em todas as etapas de preparação,
abertura, votação, apuração, totalização e auditoria; e
V - providenciar a divulgação de material orientativo quanto ao processo de votação.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE CONSULTA PARA ESCOLHA DE DIRETORGERAL DO IFMA CAMPUS BACABAL

Seção I
DOS REQUISITOS
Art. 8º. Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral de Campus os servidores
ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior
da carreira dos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 05 (cinco) anos de
efetivo exercício em Instituição Federal de Educação Profissional e Tecnológica e que
se enquadrem em pelo menos um dos requisitos, conforme art. 13, §1º da Lei nº
11.892/2008:
I - Preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, conforme art. 12,
§1º da Lei nº 11.892/2008;
§1º - Para atender os requisitos à candidatura ao cargo de Reitor, que trata o Art. 8º,
inciso I, o servidor deve possuir o título de doutor ou estar posicionado nas classes
DIV ou DV da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, ou
na Classe de Professor Associado da Carreira do Magistério Superior; ou
II - possuir o mínimo de 02 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão
na Instituição; ou
III – ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para exercício de cargo
ou função de gestão em instituições da administração pública, conforme
regulamentado pela Portaria MEC nº 1.430/2018.

Art. 9º. O servidor que possuir 02 (duas) matrículas só poderá candidatar-se para
uma única representação.

Seção II
DAS INSCRIÇÕES

Art. 10. Os candidatos têm o direito de se inscrever, juntamente com a comprovação
de seu tempo de efetivo exercício e dos demais requisitos dispostos nos artigos 8º
e 9º desta Norma.
Parágrafo único. O Diretor-Geral Pro-Tempore do Campus, não poderá candidatarse a um novo mandato, desde que já se encontre no exercício do segundo mandato,
em observância ao limite máximo de investidura permitida, que são de 2 (dois)
mandatos consecutivos, conforme § 3º do Art. 14 da Lei Nº 11.892/2008.

Art. 11. A inscrição dos candidatos dar-se-á por meio de formulário eletrônico,
disponível no sítio: https://portal.ifma.edu.br/eleicoes-bacabal, conforme prazo
estabelecido no Anexo I - Calendário Eleitoral.
Art. 12. O candidato ao cargo de Diretor-Geral do Campus Bacabal preencherá o
formulário eletrônico de inscrição que deverá ser acompanhado dos seguintes
anexos:
I - Certidão expedida pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Campus
Bacabal, de que não tenha sido condenado por qualquer infração disciplinar,
conforme o art. 142 da Lei nº 8.112/90;
II - Documentação comprobatória do atendimento a pelo menos um dos
requisitos previstos nos incisos I, II ou III do art. 8º desta Norma; e

Art. 13. A Comissão Eleitoral Local do Campus Bacabal no caso de inscrição
para o cargo de Diretor-Geral, deferirá, ou não, as inscrições dos candidatos,
respectivamente, obedecendo às disposições desta Norma.
§ 1º. A Comissão Eleitoral Local do Campus Bacabal encaminhará a relação de
inscrições deferidas e indeferidas para a Comissão Eleitoral Central, conforme
prazo estabelecido no Anexo I - Calendário Eleitoral.
§ 2º. A relação dos nomes dos candidatos ao cargo de Diretor Geral do Campus
Bacabal, deferidos ou indeferidos, será tornada pública pela Comissão Eleitoral

Central, através do sitio: https://portal.ifma.edu.br/eleicoes-bacabal
conforme prazo estabelecido no Anexo I - Calendário Eleitoral.
§ 3º. As listas de que trata o § 2º contendo a relação dos pedidos de candidatura
poderão ser impugnadas, via formulário eletrônico, dirigido à Comissão Eleitoral
Central, conforme prazo estabelecido no Anexo I – Calendário Eleitoral e
publicado no sítio: https://portal.ifma.edu.br/eleicoes-bacabal.

Art. 14. Das decisões das Comissões Eleitorais de Campus a que se refere
o artigo anterior, caberá recurso, em única e última instância à Comissão
Eleitoral Central, por meio
de formulário
eletrônico,
disponível
no
sítio:
https://portal.ifma.edu.br/eleicoes-bacabal, conforme prazo estabelecido no
Anexo I – Calendário Eleitoral.
Parágrafo único. Após a apreciação dos recursos interpostos, a Comissão
Eleitoral Central tornará público a relação homologada dos nomes dos
candidatos por ordem alfabética, aptos a concorrem ao pleito, no sítio:
https://portal.ifma.edu.br/eleicoes-bacabal, conforme prazo estabelecido no
Anexo I – Calendário Eleitoral.

Seção III
DA PROPAGANDA ELEITORAL
Art. 15. A partir da publicação da relação homologada a que se refere o
parágrafo único do art. 14 desta Norma, dar-se-á início à propaganda eleitoral,
conforme prazo estabelecido no Anexo I – Calendário Eleitoral.
Parágrafo único. Estarão sujeitos à pena de impugnação ou cancelamento as
candidaturas cujos candidatos realizem propaganda fora do período estipulado
nesta Norma.
Art. 16. Os candidatos terão liberdade de promover suas campanhas, desde
que não prejudiquem as atividades normais das unidades administrativas
pedagógicas que integram a estrutura organizacional do IFMA, não danifiquem
o patrimônio deste, nem promovam ações que conduzam à desarticulação do
processo de consulta.
Parágrafo único. Considerando a situação causada pela Pandemia da COVID19, fica autorizado o uso do e-mail institucional para realização de campanhas.
Art. 17. Nenhum dos candidatos ou seus prepostos, poderão usar, direta ou
indiretamente, a estrutura administrativa e/ou acadêmica, ou outros bens

materiais ou imateriais da Instituição para desenvolver suas ações de
campanha.

Art. 18. Não será permitido a nenhum candidato dispor de recursos próprios ou de
terceiros que visem ao aliciamento de eleitores.

Art. 19. Os candidatos têm o dever de efetuar a limpeza dos locais por eles utilizados
ou por seus prepostos no caso de fixação de propaganda.
Parágrafo único. A Comissão Eleitoral Local estipulará os locais a serem utilizados,
após prévia manifestação da Administração do Campus Bacabal.
Art. 20. Considerar-se-á dano ao patrimônio do Campus Bacabal, qualquer ação dos
candidatos ou de seus prepostos, que prejudiquem as suas instalações físicas e/ou
seus bens materiais.
Art. 21. Os eleitores poderão votar usando camisetas, bonés, adesivos e outros
materiais de uso pessoal com propaganda de seu candidato.
Art. 22. O ato de “boca de urna” será proibido, sujeitando-se o transgressor às
penalidades civis, administrativas e penais legalmente previstas.
Art. 23. Os candidatos, para expor seus programas e propostas, poderão visitar as
unidades administrativas pedagógicas que integram a estrutura organizacional do
IFMA campus Bacabal.
§ 1º. As visitas deverão ser agendadas com no mínimo 24h de antecedência com
as chefias responsáveis pelos respectivos ambientes organizacionais.
§ 2º. Os candidatos e seus prepostos, nas visitas ao Campus Bacabal, devem
assegurar o distanciamento social e as proteções individuais, além de todas as demais
diretrizes e recomendações presentes na Portaria IFMA nº 2.934/2020, que determina
a execução de medidas institucionais e comportamentais, visando à prevenção,
controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de
trabalho, ensino, pesquisa e extensão, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão.
§ 3º. O tempo de visitação deverá ser de no máximo 10 minutos em cada ambiente.

§ 4º. Os candidatos ou prepostos, caso haja necessidade, deverão solicitar
autorização para visitar os setores do campus, conforme documentos oficiais vigentes
emitidos pelo comitê de crise local ou reitoria, instituídos no IFMA.
Art. 24. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos
candidatos e por eles paga, bem como por seus partidários.
Art. 25. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará
sempre o nome do candidato.
Art. 26. Não será permitida propaganda que:
I - veicular informações com conteúdo falso, as chamadas “Fakes News”;
II - adotar comportamento que atente contra as ações de combate à Covid-19.
III - provoque animosidade entre os candidatos ou categorias da comunidade escolar;
IV - promova o incitamento de atentado contra pessoas ou bens;
V - instigue à desobediência coletiva ao cumprimento da lei e da ordem institucional;
VI - implique em oferecimento de vantagem - promessa de cargo, solicitação de
dinheiro, dádiva, rifa, sorteio - de qualquer natureza;
VII - interfira nos quadros de comunicação e identificação interna da Instituição;
VIII - material adesivo que possa vir a depredar o patrimônio público;
IX - perturbe o sossego da comunidade escolar;
X - vincule a candidatura a partidos políticos ou quaisquer associações, sindicatos,
fundações e instituições ligadas ou não ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão;
XI - prejudique a higiene e a estética institucional;
XII - seja com o objetivo de caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem
como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública; e
XIII
- utilizar meios de divulgação atentatórios aos princípios norteadores da ética
pública.
Parágrafo único. O candidato que incorrer nos incisos II, III, V, IX e/ou XIII estará
sujeito a penalidade de advertência; nos incisos I e/ou IV de retratação; nos incisos
VII, VIII e/ou XI de reparação de danos; nos incisos VI, X e/ou XII de impugnação; e
na reincidência de quaisquer incisos estará sujeito a penalidade de cancelamento da
candidatura.
Art. 27. Ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem inutilizar, alterar ou
perturbar os meios lícitos nela empregados.
Art. 28. Será imputada solidariedade aos candidatos e a seus partidários pelos atos
que infringirem esta Norma.

Art. 29. Será assegurada a divulgação das candidaturas ao cargo de Diretor- Geral
no Portal do IFMA e nas Redes Sociais.
§ 1º. A divulgação no Portal e nas redes sociais do Campus Bacabal, e nos perfis do
Campus administrados pelos servidores da respectiva unidade, no primeiro e no
último dia do período de campanha, das candidaturas ao cargo de Diretor-Geral, de
que trata o caput do art. 29 desta Norma, ocorrerá em ambiente específico e
apresentará o perfil, a foto dos candidatos ao cargo de Diretor Geral, o link do currículo
lattes e o link de suas redes sociais, obedecendo a ordem alfabética de apresentação,
conforme prazo estabelecido no Anexo I - Calendário Eleitoral. Os comentários
destas postagens nas redes sociais devem ser desativados.
§ 2º. Os candidatos interessados na divulgação, de que trata o caput e o parágrafo 1º
deste artigo, deverão encaminhar essas informações para o e-mail da respectiva
Comissão Eleitoral Local, quando candidato a Diretor-Geral, conforme prazo
estabelecido no Anexo I - Calendário Eleitoral.
§ 3º. A Comissão Eleitoral Central disponibilizará, via Comissão Eleitoral de
Campus, formulário padrão para os candidatos ao cargo de Diretor-geral de Campus
para preenchimento com o perfil de apresentação do candidato e a indicação dos links
para o currículo lattes e seus ambientes digitais.
§ 4º. A Assessoria de Comunicação, sob supervisão da Comissão Eleitoral
Central, ficará responsável pela produção das peças que serão divulgadas nas Redes
Sociais do IFMA dos candidatos ao cargo de Diretor-Geral do Campus Bacabal.

Art. 30. Qualquer instituição interessada em realizar debate entre candidatos deverá
preencher requerimento eletrônico disponível no SUAP, encaminhado às Comissões
Eleitorais do Campus, dos candidatos ao cargo de Diretor-Geral, desde que
seguidas as seguintes regras:
I - o período para a instituição requerer o debate será do dia 29 a 30 de abril;
II - A organização do debate é de total responsabilidade da instituição interessada
em realizar debate;
III - A reunião para a definição das regras do debate ocorrerá no dia 01 de maio;
IV - o período de 02 a 05 de maio ficará disponível para os candidatos ao cargo de
Diretor-Geral do campus Bacabal;
V - Todos os candidatos ao cargo deverão ser convidados para os debates, assim
como para as reuniões de definição das regras a serem utilizadas no mesmo;
VI - A recusa ou ausência de um ou mais candidatos não inviabiliza a realização do
debate; no caso de apenas um candidato estar presente, o debate realizar-se-á sob a
forma de entrevista; e

VII - Todos os debates deverão ser realizados à distância e transmitidos on-line.
Seção IV
DOS VOTANTES

Art. 31. São votantes para o cargo de Diretor-Geral do campus Bacabal:
I - os servidores docentes pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo Permanente do
campus Bacabal;
II - os servidores técnico-administrativos pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo
Permanente do campus Bacabal; e
III - os alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos, de graduação e de
pós- graduação, presenciais ou à distância, vinculados ao Campus Bacabal.
Art. 32. O eleitor que acumular condição de servidor e aluno, ou aluno com mais
de uma matrícula, ou servidor com mais de uma matrícula, votará uma única
vez, devendo optar por uma única matrícula.

§ 1º. A opção a que se refere o caput deste artigo deverá ser feita pelo interessado
conforme prazo estabelecido no Anexo I - Calendário Eleitoral, mediante
formulário eletrônico disponível no sítio: https://portal.ifma.edu.br/eleicoesbacabal
§ 2º. Caso o interessado não faça a opção de que trata o caput deste artigo e
possua vínculo de servidor e aluno, será considerado para votação o seu vínculo
institucional como servidor.
§ 3º. Caso o interessado não faça a opção de que trata o caput deste artigo e
possua duas matrículas como servidor, será considerado para votação o seu
vínculo institucional mais antigo.
Art. 33. Não poderão participar do processo de consulta:
I - funcionários contratados por empresas de terceirização de serviços;
II - ocupantes de cargos de direção sem vínculo permanente com a instituição; e
III - professores substitutos, contratados com fundamento na Lei nº 8.745/93.
Art. 34. A Comissão Eleitoral Central e a Comissão Eleitoral Local do
Campus Bacabal solicitarão à unidade organizacional competente, conforme
prazo estabelecido no Anexo I – Calendário Eleitoral a lista dos discentes, dos

servidores docentes e técnico-administrativos para fins de constituição da lista
de votantes.
Parágrafo único. A lista de votantes será divulgada para fins de cumprimento
dos procedimentos conforme prazo estabelecido no Anexo I – Calendário
Eleitoral.
Seção V
DA VOTAÇÃO

Art. 35. O Sistema de Votação Online adotado pelo IFMA é o Helios Voting, que
possibilita a realização de eleições uninominais, com auditoria aberta ao público,
permitindo que servidores e estudantes, devidamente habilitados, participem dos
processos eleitorais, utilizando-se de dispositivos conectados à internet para o envio
remoto de voto.
Art. 36. O Sistema de Votação Online adotado pelo IFMA campus Bacabal
possui as seguintes características:
I - sigilo: o sistema não permite interferências de terceiros para fins de violação
do sigilo do voto;
II - privacidade: garante a criptografia dos votos, de maneira que não seja
possível sua identificação posterior;
III - rastreabilidade: fornece, para cada eleitor, um número rastreável de seu voto,
permitindo a checagem, por ele, se o voto foi devidamente depositado, além de
registrar o IP do dispositivo utilizado pelo votante;
IV - integridade dos dados: garante que os votos não sejam alterados ou
excluídos por terceiros, em virtude do uso de criptografia;
V - apuração dos votos: permite a apuração dos votos, de maneira automática;
e
VI - comprovação: permite auditoria, por se tratar de um software de código
aberto passível de ser verificado pela comunidade escolar.
Art. 37. O Sistema de Votação Online adotado pelo IFMA permitirá a inclusão
dos seguintes perfis de usuários:
I - administrador: perfil exclusivo para os servidores do Grupo de Trabalho
Técnico, sob supervisão da Comissão Eleitoral Central, destinado a configurar
o início e o encerramento da eleição e as urnas, gerar as chaves de segurança
da eleição, apurar os resultados e emitir os relatórios finais; e

II - eleitor: perfil destinado a todos os usuários habilitados a depositarem votos,
os quais serão previamente cadastrados pelo Grupo de Trabalho Técnico e
validados pela Comissão Eleitoral Central do IFMA.

Art. 38. O presidente da Comissão Eleitoral Central deverá solicitar, ao Grupo
de Trabalho Técnico, o uso do Sistema de Votação Online adotado pelo IFMA,
incluindo os seguintes documentos:

I - ato normativo, com a constituição da Comissão Eleitoral Central e Comissão
Eleitoral Local; e
II - ato normativo, com aprovação das normas do processo eleitoral e/ou da
consulta à comunidade escolar, com previsão da votação online.

Parágrafo único. A solicitação descrita no caput deste artigo deverá ser
realizada conforme prazo estabelecido no Anexo I - Calendário Eleitoral.

Art. 39 O presidente da Comissão Eleitoral Central deverá encaminhar, ao
Grupo de Trabalho Técnico responsável pelo Sistema de Votação Online
adotado pelo IFMA, instituído pela Comissão Eleitoral Central, os seguintes
documentos:
I - lista de candidatos, com as inscrições deferidas pelo presidente da
Comissão Eleitoral Local, na ordem em que devam ser configuradas nas
urnas;
II - data e horário da votação e da apuração;
III - lista de eleitores aptos a votar, elencados por segmento (discente, docente
e técnico- administrativo), com as respectivas matrículas; e
IV - lista de eleitores aptos a votar, elencados por urna (discentes, docentes e
técnicos administrativos), com as respectivas matrículas.
Parágrafo único. A Comissão Eleitoral Central poderá solicitar que
observadores externos ao IFMA, acompanhem o processo de votação no
Sistema de Votação Online adotado pela instituição.

Art. 40. O Grupo de Trabalho Técnico será responsável pelo processo de
configuração do Sistema de Votação Online adotado pelo IFMA, bem como por
informar e fornecer dados não sigilosos, quando necessários, à Comissão
Eleitoral Central e à Comissão Eleitoral Local.

§ 1º. Além da lista de candidatos informados pela Comissão Eleitoral Central
do IFMA, em cada urna, haverá também as opções de voto “Nulo” e “Em
Branco”, que deverão aparecer nesta ordem, após a lista em ordem alfabética
dos candidatos.
§ 2º. A solicitação de inclusão de novos eleitores deverá ser realizada,
exclusivamente, pela Comissão Eleitoral Central, obedecendo ao mesmo
processo a que se refere o art. 40, conforme prazo estabelecido no Anexo I Calendário Eleitoral.
§ 3º. Após o início da votação, não será permitida a inclusão de novos eleitores,
mesmo que estejam comprovadamente aptos a votar.

Art. 41. O Grupo de Trabalho Técnico configurará 3 (três) urnas,
compreendendo:

I - 1 urna para o segmento docente;
II - 1 urna para o segmento técnico-administrativo; e
III - 1 urna para o segmento discente.

Art. 42. O Sistema de Votação Online adotado pelo IFMA campus Bacabal será
personalizado para a consulta à comunidade escolar e poderá ser fiscalizado
mediante as seguintes etapas:

I - O Grupo de Trabalho Técnico publicará, conforme prazo estabelecido no
Anexo I - Calendário Eleitoral, o código fonte personalizado para o pleito no
IFMA, para o cargo de Diretor-Geral do Campus Bacabal, ficando este
disponível, publicamente, para verificação e comparação com a versão nãopersonalizada no Sistema Helios Voting;
II - O Grupo de Trabalho Técnico publicará, na mesma data e local, o código
correspondente ao conjunto de arquivos que compõem a versão customizada do
Sistema Helios Voting, com exceção do arquivo de configuração que contém
parâmetros de serviços internos;
III - É facultado a cada candidato nomear um fiscal técnico para realizar a
auditoria dos códigos em execução do Sistema Helios Voting operando no dia
do pleito, sob a supervisão dos responsáveis pelo sistema; e
IV - A indicação do fiscal técnico deve ser realizada conforme prazo estabelecido no
Anexo I - Calendário Eleitoral, e deve atender ao prescrito nesta Norma.

Art. 43. O sistema de votação será eletrônico, por meio do Sistema de Votação
Online adotado pelo IFMA, permitindo que servidores e estudantes, devidamente
habilitados, participem do processo de consulta à comunidade escolar,
utilizando-se de dispositivo conectado à internet (smartphone, tablet ou
computador), para a escolha do candidato a Diretor-Geral do Campus Bacabal,
envio remoto do voto e confirmação do depósito do voto na urna eletrônica.

Art. 44. O processo eleitoral será realizado, integralmente, pelo Sistema de
Votação Online adotado pelo IFMA.

Art. 45. Compete ao Grupo de Trabalho Técnico prover auxílio para os membros
da comunidade escolar que possuam dificuldades ou dúvidas relacionadas ao
Sistema de Votação Online adotado pelo IFMA, até as 18 horas da data da
votação.

Parágrafo único. No caso de dúvidas, o eleitor deverá encaminhar mensagem
para o endereço: comissaoeleitoral.bacabal@ifma.edu.br.

Art. 46. A votação realizar-se-á das 08h às 20h, ininterruptamente no Campus
Bacabal, conforme estabelecido no Anexo I – Calendário Eleitoral.
Art. 47. A data e/ou horário de início e término da votação eletrônica online
poderão sofrer alterações em virtude da interrupção de uso operacional do
Sistema de Votação Online adotado pelo IFMA, caso afete o acesso dos
eleitores às urnas.

§ 1º. Caberá à Comissão Eleitoral Central decidir sobre prorrogação do prazo
de votação e de ajuste do calendário das etapas subsequentes, no caso de
interrupção prevista no caput deste artigo.
§ 2º. Caso haja a ocorrência de alguma alteração prevista no caput deste artigo,
a apuração somente terá início após o fechamento de todas as urnas.

Art. 48. O Campus disponibilizará um computador com internet sob
responsabilidade da Comissão Eleitoral Local, com o apoio do Grupo de
Trabalho Técnico.
§ 1º. Ao computador disponibilizado pelo Campus Bacabal, para votação, deverá
ser garantida a acessibilidade de pessoas com deficiência.

§ 2º. Deve-se respeitar, rigorosamente, nos locais de votação do Campus
Bacabal, as normas de combate à COVID-19, instituídas pelos órgãos federais,
estaduais e/ou municipais.

Art. 49. O sigilo do voto feito no computador com internet, disponibilizado no local de
votação do Campus, será assegurado pelo isolamento do eleitor em cabine.
Art. 50. Nos terminais de votação disponibilizados pelos Campus Bacabal, só
permanecerão no recinto da votação os membros da Comissão Eleitoral Local
e o votante, este último durante o seu tempo de votação.

Art. 51. Cada candidato ao cargo de Diretor-Geral, poderá indicar até 02 (dois)
fiscais, maiores de 18 anos, conforme prazo estabelecido no Anexo I Calendário Eleitoral.
§ 1º É vedada, por parte dos fiscais, a realização de propaganda eleitoral.
§ 2º Durante a votação, poderá permanecer somente um fiscal de cada candidato no
Campus.
Art. 52. A Comissão Eleitoral Local fornecerá aos fiscais indicados pelos
candidatos, credenciais elaboradas pela Comissão Eleitoral Central, contendo
suas respectivas identificações.
Parágrafo único. Durante o dia da votação, será obrigatório o uso, pelo fiscal,
da credencial citada no caput deste artigo.

Art. 53. A ausência de fiscal(is) não impedirá o início ou a continuidade dos trabalhos.
Art. 54. Compete aos fiscais a observação do desenvolvimento das atividades
inerentes ao processo de consulta eleitoral, impedindo a interferência de estranhos,
que possam comprometer o bom andamento do processo, podendo, ainda, exigir do
presidente da respectiva Comissão, o registro em Ata de ocorrências verificadas.
Art. 55. Não será permitido aos fiscais dos candidatos acompanharem os eleitores
até as cabines de votação.
Parágrafo único. Não compete aos fiscais dos candidatos o esclarecimento de
dúvidas dos eleitores, devendo estes serem encaminhados aos membros da
Comissão Local, responsáveis por tais esclarecimentos.

Art. 56. Os fiscais devem manter uma distância suficiente do computador, de
forma a garantir o pleno exercício do voto e os trabalhos das Comissões
Eleitorais, durante todo o período da votação.

Art. 57. A escolha de fiscais não poderá recair sobre quem integre a Comissão
Eleitoral Central e/ou Comissão Eleitoral Local e/ou o Grupo de Trabalho
Técnico.
Art. 58. Os fiscais de votação e/ou fiscais técnicos só poderão acompanhar os
procedimentos após serem identificados por um dos membros da Comissão
Local e após terem seu credenciamento verificado, na forma do caput art. 52
desta Norma.

Seção VI
DA APURAÇÃO E DA TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS

Art. 59. O Presidente da Comissão Eleitoral Central presidirá a apuração e a
totalização dos votos, que será realizada em sua sede, de forma online, com
apoio do Grupo de Trabalho Técnico, sendo supervisionadas pelos demais
membros desta Comissão, em data e horário estabelecidos no Anexo I Calendário Eleitoral.
Parágrafo único. O processo de apuração e totalização dos votos para os
cargos de Diretor-Geral do campus Bacabal será transmitido através do canal
TV IFMA no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/ifmaoficial.

Art. 60. No relatório de apuração de cada uma das urnas, deverão ser informados:

I - total de eleitores que votaram, por categoria;
II - número de votos recebidos pelo candidato, por segmento de eleitores
(discentes, docentes e técnicos-administrativos), na ordem definida pela Comissão
Eleitoral Central;
III - número de votos nulos, por segmento; e
IV - número de votos em branco, por segmento.

§ 1º. A apuração ocorrerá no mesmo dia da consulta, a partir do fechamento de
todas as urnas, conforme data estabelecida Anexo I - Calendário Eleitoral.
§ 2º. Iniciada a apuração e a totalização dos votos, os trabalhos não serão
interrompidos, até a proclamação do resultado.
§ 3º. A apuração e a totalização dos votos dar-se-á na seguinte ordem de
segmento: discente, docente e técnico-administrativo.
§ 4º. Os resultados da apuração serão registrados, de imediato, no mapa de
totalização e em Ata assinada pelos membros da Comissão Eleitoral Central.

Art. 61. O link para o acompanhamento em tempo real do processo de
totalização dos votos será disponibilizado no sítio:
https://portal.ifma.edu.br/eleicoes-bacabal

Art. 62. Para definição do candidato eleito, deverão ser apurados os pesos dos
votos válidos de cada segmento de forma a atribuir o peso de 1/3 (um terço) para
a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço) para a manifestação do
corpo técnico-administrativo e de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo
discente, conforme o art. 13 da Lei nº 11.892/2008.

§1º. São considerados votos válidos o total de votos descontados os votos em
branco e os votos nulos.
§ 2º. O cálculo dos percentuais de votos brancos e nulos será feito da mesma
forma que o dos percentuais dos candidatos.
Art. 63. Será considerado eleito o candidato que obtiver o maior percentual de
votos válidos, considerando os pesos e a soma de todos os segmentos.

§ 1º. O percentual de votação final de cada candidato será obtido pela média
ponderada dos percentuais alcançados.
§ 2º. Para cálculo do percentual obtido pelo candidato em cada segmento, será
considerada a razão entre a votação obtida pelo candidato e o quantitativo total
de eleitores do segmento aptos a votar.
§ 3º. No processo de apuração para o cargo de Diretor-Geral do Campus
Bacabal a seguinte equação:
TVn (%) = 100 x [(1/3) x (DOCn/DOCtotal) + (1/3) x (TAEn/TAEtotal) + (1/3) x
(DISn/DIStotal)], sendo:

TVn (%) = total de votos obtidos pelo candidato “n” em percentual, que será
calculado com aproximação de duas casas decimais, seguindo as regras gerais
de arredondamento;
No qual: n=1 é o candidato “1”; n=2 é o candidato “2”; n=3 é o candidato “3” e
assim até n=n, sendo o candidato”n”;
DOCn: quantidade de votos para o candidato “n” no segmento docente; DOCtotal:
total de eleitores do segmento docente aptos a votar;
TAEn: quantidade de votos para o candidato “n” no segmento dos técnicoadministrativos;
TAEtotal: total de eleitores do segmento técnico-administrativos aptos a votar;
DISn: quantidade de votos para o candidato “n” no segmento discente; e DIStotal:
total de eleitores do segmento discente aptos a votar.
Art. 64. O desempate, se necessário, respeitará os seguintes critérios:
I - maior tempo de serviço no Campus;
II - maior tempo de serviço no IFMA;
III - maior tempo no serviço público federal; e
IV - maior idade.

Art. 65. O resultado das eleições será anunciado no local da apuração para
conhecimento dos candidatos e da comunidade escolar, bem como será
divulgado no sítio: https://portal.ifma.edu.br/eleicoes-bacabal e em todas as
redes sociais oficiais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão.

Art. 66. Será eleito um único candidato para o cargo de Diretor-Geral.
Art. 67. O processo de consulta será finalizado com a publicação dos resultados
pela Comissão Eleitoral Central, no qual constará o nome dos candidatos eleitos
para o cargo, conforme o art. 3º, III, desta Norma.
Art. 68. Após o julgamento dos recursos, se houver, será homologado o
resultado final das eleições pela Comissão Eleitoral Central, que encaminhará
relatório ao Conselho Superior, acompanhado de todos os materiais relativos ao
processo de consulta, conforme prazo estabelecido no Anexo I - Calendário
Eleitoral.

Seção VII
DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

Art. 69. Do resultado da eleição para o cargo de Diretor-Geral de Campus Bacabal
caberá recurso, em única e última instância, à Comissão Eleitoral Central,
conforme prazo estabelecido no Anexo I – Calendário Eleitoral.
Art. 70. Tem legitimidade para interpor recursos ou impugnações:
I - todos os servidores docentes e técnico-administrativos pertencentes ao Quadro de
Pessoal Ativo Permanente lotados e em efetivo exercício no Campus Bacabal do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.
II - todos os alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos, de
graduação e de pós-graduação, presenciais ou à distância, do campus Bacabal
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

Art. 71. Eventuais recursos ou impugnações serão interpostos à Comissão Eleitoral
Local,
por
meio
de
formulário
eletrônico,
disponível
no
sítio:
https://portal.ifma.edu.br/eleicoes-bacabal, conforme prazo estabelecido no
Anexo I – Calendário Eleitoral.
Art. 72. Interposto o recurso ou a impugnação, a Comissão Eleitoral Local
intimará, conforme o caso, os demais interessados, para que apresentem
alegações, em querendo, conforme prazo estabelecido no Anexo I – Calendário
Eleitoral.

Art. 73. Os recursos ou as impugnações não serão aceitos:
I - fora do prazo;
II - não requerido ao órgão competente;
III - por quem não seja legitimado;e
IV - após exaurida a competência da Comissão Eleitoral Central ou da
Comissão Eleitoral Local.

Art. 74. Após a interposição do recurso ou impugnação, a Comissão Eleitoral
Central ou a Comissão Eleitoral Local, no seu julgamento de mérito, poderá
confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão recorrida,
assim como deferir ou indeferir a impugnação interposta, conforme prazo
estabelecido no Anexo I - Calendário Eleitoral.

Parágrafo único. O interessado tomará conhecimento da decisão, devendo ser
dada à mesma ampla divulgação, no sítio: https://portal.ifma.edu.br/eleicoesbacabal.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 75. A Comissão Eleitoral Central e a Comissão Eleitoral Local, assim como o
Grupo de Trabalho Técnico terão as suas competências exauridas somente após
esgotadas todas as pendências administrativas e/ou judiciais relativas a esta Norma.
Art. 76. Esta norma poderá ser impugnada, conforme prazo estabelecido no
Anexo I – Calendário Eleitoral.

Parágrafo único. A impugnação será interposta ao Presidente da Comissão
Eleitoral Central, por meio de formulário eletrônico, disponível no sítio:
https://portal.ifma.edu.br/eleicoes-bacabal.
Art. 77. Aplicar-se-á de forma subsidiária para regular o processo eleitoral de que
trata esta Norma as disposições da Lei nº 9.784/99, no que couber.
Art. 78. Caberá à Direção-Geral do campus Bacabal disponibilizar à Comissão
Eleitoral Central e à Comissão Eleitoral Local, os meios necessários para a
completa operacionalização do processo de consulta de que trata esta Norma.
Art. 79. As decisões das Comissões Eleitorais serão tomadas por maioria simples
dos membros presentes a cada reunião, sobre quaisquer questões dentro do referido
processo desde que haja um quórum de no mínimo de 06 (seis) membros.
Art. 80. Nas decisões em que houver deliberação por meio de votação, caberá ao
presidente da Comissão Eleitoral competente, em caso de empate, o voto de
desempate.
Art. 81. Incorporar-se-ão a esta Norma, para todos os efeitos, quaisquer
alterações complementares que vierem a ser publicadas pela Comissão
Eleitoral Central.
Art. 82. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral Central.
Art. 83. Estas Normas entrarão em vigor a partir desta data.
Bacabal, 16 de abril de 2021.

Jerlane Farias Caldas Lopes
Presidente

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL
PROCESSO ELEITORAL 2021
PORTARIA CONSUP/ IFMA Nº 04, DE 09 DE ABRIL DE 2021
ANEXO I
ANEXO I – Calendário Eleitoral detalhando evento, prazo e fundamento legal.

CALENDÁRIO
ELEITORAL
EVENTO

DATA

FUNDAMENTO
LEGAL

1. Publicação das Normas do
processo de consulta IFMA 20202024.

16 DE ABRIL

Art 83

2. Recurso contra as Normas do
processo de consulta IFMA 20202024.

de 16 de abril até
às 23h59min de
19 de abril

Art 76

3. Solicitação das listas de
votantes.

19 de abril

Art. 34

21 abril

Art 76

4. Prazo para resposta aos
recursos contra as Normas do
processo de consulta IFMA 2020-

Parágrafo único

2024 e publicação
definitivo das Normas.

do

texto

5. Encaminhamento para o grupo
de trabalho técnico da definição do
sistema de votação.

21 abril

Art 38 Parágrafo
Único

6. Período para o servidor e/ou o
aluno, com mais de uma matrícula,
escolher com qual matrícula
votará.

21 de abril até às
23h59min do dia
22 de abril.

7. Período de inscrições dos
candidatos ao processo de
consulta IFMA 2020- 2024.

De 22 de abril até
às 23h59min do
dia 25 de abril

Art 11

8. Divulgação da lista preliminar de
eleitores aptos a votar.

23 de abril

Art. 34,

Art. 32, § 1º; Art.
34.

Parágrafo Único.

9. Encaminhamento das relações
de
inscrições
deferidas
e
indeferidas pela Comissão Local à
Comissão Central.

26 de abril

10. Divulgação da lista preliminar
de candidaturas deferidas e
indeferidas.

26 de abril

Art 13, § 1º

Art. 13, § 2º

11. Período para recursos contra a
lista preliminar de eleitores aptos a
votar.

12. Período para recursos contra a
lista preliminar de candidaturas
deferidas e indeferidas.

até as 23 horas e
59 min. do dia 25
de abril

até as 23 horas e
59 min. do dia 27
de abril

Art. 34,
Parágrafo Único.
Art. 13, § 3º; Art.
14.

Art. 29, § 4º; Art.
15

13. Período para que os
candidatos enviem as suas fotos e
demais informações para a
divulgação.

até as 23 horas e
59 min. do dia 27
de abril

14. Prazo para resposta aos
recursos e homologação da lista
definitiva de candidaturas.

28 de abril

15. Prazo para resposta aos
recursos e homologação da lista
definitiva de eleitores aptos a
votar.

27 de abril

16. Encaminhamento para o Grupo
de Trabalho Técnico das listas
definitivas de candidatos e de
eleitores aptos a votar.

29 de abril

Art. 39; Art. 40 § 2º.

17. Período para campanha
eleitoral dos candidatos a DiretorGeral do Campus Bacabal.

De 29 DE ABRIL
até as 23h59 min.
do dia 05 DE
MAIO.

Art. 15; Art. 29 § 1º,
§ 2º; Art. 30.

Art. 14,
parágrafo único.

Art. 34,
Parágrafo Único.

18. Prazo para indicação de fiscal
e fiscal técnico.

Até 04 de MAIO.

Art. 42, IV; Art. 51

19.

Publicação do
código
fonte personalizado para o
pleito do IFMA

Até 04 de MAIO

Art. 42, I.

20. Eleição/Apuração.

07 de MAIO das
7h às 19h

Art. 49; Art. 59;
Art. 60, § 1º.

21.

Divulgação dos
resultados preliminares da
eleição.

Até 08 de MAIO

Art. 60, § 4º.

22.

De 09 de MAIO
às 23h 59 de 10
de maio

Art. 69; Art. 71;

Até 12 de MAIO

Art. 68; Art. 74.

Até 13 de MAIO.

Art. 68;

Prazo para recurso
contra a eleição/apuração.

23. Divulgação dos
resultados dos recursos e do
resultado definitivo da eleição

24. Envio do resultado da eleição ao
CONSUP.

Art. 72;

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 26/2021

EDITAL Nº 26/2021 - CGP-BAC/DAP-BAC/CAMP-BAC/IFMA 12 DE MAIO DE 2021

PROCESSO SELETIVO PARA FINS DE AFASTAMENTO PARA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO PAÍS OU
NO EXTERIOR, PARA O 2º SEMESTRE 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, torna público que estão abertas as inscrições do processo sele vo para ﬁns de
afastamento para par cipar de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado no país ou no exterior, para o 2º
(segundo) semestre de 2021, servidores da carreira dos Cargos Técnico-Administra vo em Educação, comporta pelos cargos efe vos
de Técnicos-Administra vos, integrantes do quadro de pessoal a vo permanente do IFMA, lotados no Campus Bacabal.
1. DO OBJETIVO
1.1 O presente processo sele vo tem por ﬁnalidade deﬁnir a ordem de classiﬁcação dos servidores visando:
1.1.1 parametrizar e oportunizar de forma equânime e transparente os afastamentos para par cipação em Programa de PósGraduação Stricto Sensu e Pós-Doutorado no país ou no exterior;
1.1.2 subsidiar as tomadas de decisões ins tucionais conforme obje vos estabelecidos no art. 2º, da Resolução nº 117/CONSUP, de
10 de dezembro de 2019.
2. DO PÚBLICO ALVO
Todos os servidores integrantes do quadro de pessoal a vo permanente no IFMA, lotados no Campus Bacabal compreendendo a
Carreira dos Cargos Técnico-Administra vos em Educação, composta pelos cargos efe vos de Técnico-Administra vos, de que trata a
Lei nº 11.091/2005.
3. DAS VAGAS
O quan ta vo de vagas para o processo sele vo para ﬁns de afastamento para os servidores lotados no Campus Bacabal são aquelas
previstas na Portaria nº 134, de 05 de maio de 2021 (ANEXO I).
4. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 São critérios para par cipação no processo sele vo que:
4.1.1 O servidor atenda às condições previstas nos arts. 4º, 5º e 8º da Resolução CONSUP nº117/2019.
4.1.2 A par cipação em Programa de Pós-GraduaçãoStricto Sensu ou Pós-Doutorado esteja prevista no PDP do IFMA;
4.1.3 Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no país seja recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior-CAPES e reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC, devendo o Programa de Mestrado apresentar
conceito igual ou superior a 3 (três) e o Programa de Doutorado apresentar conceito igual ou superior a 4 (quatro);
4.1.4 O servidor, na forma da legislação vigente, não esteja respondendo à Sindicância ou a Processo Administra vo Disciplinar no
IFMA; ou a Processo Administra vo no âmbito do Comitê de É ca no IFMA;
4.1.5 a linha de pesquisa ou a área do curso do Programa de Pós-GraduaçãoStricto Sensu ou Pós-Doutorado esteja alinhada ao
desenvolvimento do servidor nas competências rela vas à sua Unidade de exercício ou de Lotação, a sua carreira ou cargo efe vo,
ao seu Cargo de Direção (CD), Função Gra ﬁcada (FG) ou Função Comissionada de Curso (FCC), quando for o caso.
4.1.6 O tempo mínimo de integralização para a aposentadoria voluntária com proventos integrais seja igual ou superior ao período
do afastamento para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado;
4.1.7 Anuência da Cheﬁa imediata do servidor e do Diretor Geral (para servidores dos Campi); do Pró-Reitor (para os servidores
lotados na Reitoria e vinculados às Pró-Reitorias); e Reitor (no caso dos servidores vinculados diretamente ao Gabinete).
4.1.7.1 O servidor com exercício provisório em Unidade dis nta da sua Lotação deverá apresentar as declarações, referidas no item
4.1.7, de ambas as Unidades, cumula vamente.
5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 Os servidores deverão preencher ﬁcha de inscrição no Sistema Uniﬁcado da Administração Pública – SUAP, devendo anexar as
documentações descritas abaixo:
5.1.1 Cópia do trecho do PDP do IFMA onde esteja indicada a previsão da par cipação em Programa de Pós-GraduaçãoStricto Sensu,
extraída da página da PROPLADI/PDP (h ps://propladi.ifma.edu.br/pdp/);
5.1.2 Comprovação, extraída da Plataforma Sucupira (h ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/), de que o Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu no país encontra-se recomendado ou reconhecido pela CAPES
5.1.2.1 Para os casos de Programa de Pós-GraduaçãoStricto Sensu no exterior ou Pós-Doutorado não se aplica a apresentação da
documentação exigida no item 5.1.2.
5.1.3 Comprovação, se houver, de que atuou no IFMA, nos úl mos 24 meses anteriores à data de lançamento do edital:
5.1.3.1 na coordenação ou par cipação em projeto de pesquisa;
5.1.3.2 na coordenação ou par cipação em projeto de extensão;
5.1.3.3 no Cargo de Direção (CD), Função Gra ﬁcada (FG) ou Função Comissionada de Curso (FCC);
5.1.3.4 em Representação Ins tucional, Comissões, Conselhos, Colegiados, Grupos de Trabalho e similares com designação formal
pelo dirigente máximo do Campus ou Reitoria.
5.1.4 Cer dão Nega va atualizada, expedida pela Corregedoria do IFMA, onde conste que o servidor não está respondendo a
processo administra vo disciplinar ou à sindicância;
5.1.4.1 A Cer dão Nega va expedida pela Corregedoria do IFMA poderá ser solicitada por e-mail (corregedoria@ifma.edu.br).
5.1.5 Cer dão Nega va atualizada, expedida pelo Comitê de Conduta É ca do IFMA, onde conste que o servidor não está
respondendo a procedimento no âmbito desse Comitê;
5.1.5.1 A Cer dão Nega va expedida pelo Comitê de Conduta É ca do IFMA poderá ser solicitada por e-mail
( etica@ifma.edu.br).
5.1.6 Declaração expedida pelo servidor solicitante de que o projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o afastamento estará
alinhado com a área de atribuição do seu cargo efe vo, com seu Cargo de Direção (CD), Função Gra ﬁcada (FG) ou Função
Comissionada de Curso (FCC), quando for o caso, ou com a área de competência da sua Unidade de exercício ou de Lotação no
âmbito do IFMA (ANEXO II);
5.1.7 Situação funcional atulizada do servidor, expedida pela Unidade de Gestão de Pessoas da sua Unidade de Lotação;
5.1.7.1 A ﬁcha funcional deve apresentar dados sobre afastamento para ações de desenvolvimento realizadas pelo servidor
referentes a: licença para capacitação, par cipação em Treinamento Regularmente Ins tuído, par cipação em programa de pósgraduação stricto sensu, pós-doutorado e realização de estudo no exterior (art. 18 do Decreto 9.991/2019).
5.1.8 Declaração da cheﬁa imediata do servidor da carreira dos cargos Técnico-Administra vos em Educação, informando o ambiente
organizacional de atuação do servidor (ANEXO III);e
5.1.9 Declarações de anuência conforme itens 4.1.7 e 4.1.7.1 deste Edital (ANEXO IV).
5.2 A entrega dos documentos especiﬁcados neste é condiçãosi ne qua non para a inscrição e o seu descumprimento implicará no
indeferimento da inscrição.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 A classiﬁcação dos servidores no processo sele vo obedecerá à ordem decrescente do total de pontos ob dos, conforme os
critérios de pontuação estabelecidos na tabela do ANEXO V.

6.2Como critério de desempate, considerar-se-á, nessa ordem:
6.2.1 menor grau de tulação;
6.2.2 maior tempo de efe vo exercício no IFMA, contado em dias;
6.2.3 maior idade cronológica, contada em dias.
7. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
7.1 Qualquer servidor poderá solicitar impugnação dos termos deste edital por Formulário Eletrônico de Impugnação, disponível no
SUAP, dos dias 12/05/2021 até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos (23h59min) do dia 13/05/2021. Decairá deste direito
aquele que, tendo aceitado o edital sem objeção, venha a apontar, posteriormente, eventuais falhas ou imperfeições, situação em
que sua solicitação não terá efeito de recurso.
7.1.1 O Formulário Eletrônico de Impugnação conterá: nome do servidor, SIAPE, e-mail, data, horário, mo vo da impugnação e
jus ﬁca va.
7.2 Nos casos de discordância da homologação da inscrição, os servidores inscritos poderão formular recurso mediante
preenchimento do Formulário Eletrônico de Recurso de Homologação da Inscrição, disponível no SUAP, dos dias 26/05/2021 até as
vinte e três horas e cinquenta e nove minutos (23h59min) do dia 27/05/2021.

7.2.1 O Formulário Eletrônico de Recurso de Homologação da Inscrição conterá: Nome do servidor, SIAPE, e-mail, data, horário,
mo vo do recurso e jus ﬁca va.
7.3 Nos casos de discordância do resultado da classiﬁcação, os servidores classiﬁcados poderão formular recurso mediante
preenchimento do Formulário Eletrônico de Recurso do Resultado, disponível no SUAP, dos dias 02/06/2021 até as vinte e três horas
e cinquenta e nove minutos (23h59min) do dia 03/06/2021.
7.3.1 O Formulário Eletrônico de Recurso do Resultado conterá: nome do servidor, SIAPE, e-mail, data, horário, mo vo do recurso e
jus ﬁca va.
7.4 Os pedidos de impugnação e/ou recurso fora do prazo ou por qualquer outro meio que não sejam os especiﬁcados neste edital
não serão aceitos.
7.5 Caso o servidor tenha o pedido de impugnação ou recurso negado, este poderá solicitar reconsideração ao Diretor Geral do
Campus de Lotação, via e-mail (drg.bacabal@ifma.edu.br) que examinará e emi rá decisão conclusiva.
7.6 Os resultados divulgados poderão ser re ﬁcados após análise dos recursos.
7.7 A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por decisão unilateral da Direção
Geral do Campus Bacabal, por mo vo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique em direitos à indenização ou
reclamação de qualquer natureza.
8. DOS RESULTADOS
8.1. O resultado ﬁnal do processo sele vo homologará:
8.1.1 A lista de classiﬁcação dos servidores por carreira, por ordem decrescente de pontos, obedecendo as vagas previstas no item 3
do edital;
8.1.2 A lista de classiﬁcação de servidores excedentes.
9. DO CRONOGRAMA
ORDEM ETAPA

DATA

1

Publicação do Edital

12/05/2021

2

Período de impugnação do edital

13/05/2021
14/05/2021

3

Resposta aos pedidos de impugnação do edital

17/05/2021

4

Período de Inscrição

18/05/2021
24/05/2021

5

Homologação da Inscrição

25/05/2021

6

Período de recurso da homologação da Inscrição

26/05/2021
27/05/2021

7

Resposta aos recursos da homologação da Inscrição

28/05/2021

8

Resultado da homologação das inscrições após análise dos
recursos

31/05/2021

9

Resultado

01/06/2021

10

Período de recurso do resultado

02/06/2021
03/06/2021

11

Resposta aos recursos do resultado

04/06/2021

12

Prazo ﬁnal para envio do Termo de Desistência

07/06/2021

13

Homologação do Resultado

08/06/2021

a

a

a

a

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A inscrição no edital implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o servidor não poderá
alegar desconhecimento.
10.2 As informações fornecidas nos documentos de inscrição e o seu correto preenchimento são de responsabilidade do servidor.
10.3 Para ﬁns do processo sele vo considerar-se-á Pós-GraduaçãoStricto Sensu os Programas em nível de mestrado e doutorado
realizados no país ou no exterior.
10.4 O IFMA não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e/ou

conges onamentos do sistema SUAP.
10.5 A classiﬁcação do servidor no processo sele vo não garante o direito ao afastamento, que deverá estar vinculado à previsão
ins tucional de vagas para afastamento, ao deferimento do processo de afastamento e da emissão da portaria expedida pelo Reitor
do IFMA e, quando for o caso, publicação no Diário Oﬁcial da União.
10.5.1 O processo de afastamento deverá ser protocolado pelo servidor classiﬁcado, em até 45 (quarenta e cinco) dias, após a
convocação da Unidade de Gestão de Pessoas do seu Campus de Lotação, sendo instruído conforme dispõe a Resolução CONSUP
nº117/2019.
10.5.2 O po de vaga que o servidor irá ocupar será estabelecida conforme deferimento do processo de afastamento do servidor e
disponibilidade das vagas estabelecidas no item 3 do Edital.
10.5.3Em hipótese nenhuma haverá portaria com efeito retroa vo para os afastamentos para par cipação em Programa de PósGraduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado no país ou no exterior.
10.6 Em caso de desistência do sele vo, o servidor deverá encaminhar dentro do prazo estabelecido no item 9 deste edital, via email cgp.bacabal@ifma.edu.br, o Termo de Desistência (ANEXO VI).
10.7 O prazo de validade do presente Edital é de 6(seis) meses, a contar da data da publicação da homologação do resultado ﬁnal.
10.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão para Condução e Execução do Edital do Campus Bacabal.
10.9 Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste certame poderão ser encaminhados à Comissão para Condução e
Execução do Edital do Campus Bacabal, pelo e-mail cgp.bacabal@ifma.edu.br.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral Pró-tempore
Portaria nº 5.114 de 19 de novembro de 2021

ANEXO I – Portaria com o quantitativo de vagas
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 134/2021, DE 5 DE MAIO DE 2021
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, considerandoa solicitação constante no Processo
nº 23249.013491.2021-84;
Considerando o O cio Circular N o 3/2021 – PROPLADI/REITORIA/IFMA, de 23 de abril de 2021, rela vas a des nação de vagas
para afastamento de servidores (docentes e administra vos), para par cipação em Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu ou Pós-Doutorado, no país e no exterior;
Considerando a Portaria nº 1644/2021, de 20 de abril de 2021 que trata da subdelegação aos Diretores Gerais dos Campi e
Campus Avançado, a emissão de Portaria com o quan ta vo de vagas de afastamento, sem previsão de contratação de
subs tuto, para par cipação em Programa de Pós Graduação Stricto Sensu ou Pós - Doutorado, conforme planejamento
interno e o interesse da Administração, aos servidores integrantes do quadro de pessoal a vo permanente no IFMA;
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
RESOLVE:
Estabelecer o quan ta vo de vagas para afastamento de servidores (docentes e administra vos) para par cipação em
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado, no país e no exterior, que iniciem no 2° semestre de 2021( sem
previsão de subs tuto), conforme quadro abaixo.
QUANTITATIVO DE VAGAS A SEREM
DISPONIBILIZADAS EM EDITAL PARA
AFASTAMENTOS QUE INICIEM NO 2° SEMESTRE DE
2021 (SEM PREVISÃO DE SUBSTITUTO )

CARGO

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM
EDUCAÇÃO

1

QUANTITATIVO DE VAGAS A SEREM
DISPONIBILIZADAS EM EDITAL PARA
AFASTAMENTOS QUE INICIEM NO 2° SEMESTRE DE
2021 (SEM PREVISÃO DE SUBSTITUTO )

CARGO

PROFESSOR DO ENSINO
BÁSICO,TÉCNICO E TECNOLÓGICO

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

2

ANEXO II –Declaração de que o projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o afastamento
estará alinhado com a área de atribuição do seu cargo efetivo, com seu Cargo de Direção (CD),
Função Gratiﬁcada (FG) ou Função Comissionada de Curso (FCC), quando for o caso ou com a área
de competência da sua Unidade de exercício ou de lotação no âmbito do IFMA.

DECLARAÇÃO

Eu, ___________________________, matricula SIAPE nº ____________________, lotado no Campus
____________________________, pertencente ao cargo efetivo de ________________ declaro para o devidos
ﬁns que meu projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o afastamento estará alinhado com (
) a área de atribuição do seu cargo efetivo, (
Gratiﬁcada (FG) ou (

) com seu Cargo de Direção (CD), (

) Função Comissionada de Curso (FCC) ou com (

da sua Unidade de exercício ou de Lotação no âmbito do IFMA.

____________________, _____, de ____________ de 20___

________________________________________
Assinatura do(a) servidor(a)
SIAPE

) Função

) a área de competência

ANEXO III – Modelo de declaração da cheﬁa imediata do servidor da carreira dos cargos TécnicoAdministrativos em Educação informando o ambiente organizacional de atuação do servidor.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE AMBIENTE ORGANIZACIONAL – IFMA
SERVIDOR:
MATRÍCULA SIAPE:

SETOR/DEPARTAMENTO:

CARGO EFETIVO:

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

Ambientes organizacionais
AMBIENTES

Indicação do
Ambiente

1. Administrativo

(

)

2. Infra-estrutura

(

)

3.Ciências Humanas, Jurídicas e Econômicas

(

)

4. Ciências Biológicas

(

)

5. Ciências Exatas e da Natureza

(

)

6. Ciências da Saúde

(

)

7. Agropecuário

(

)

8. Informação

(

)

9.Artes, Comunicação e Difusão

(

)

10. Marítimo, Fluvial e Lacustre

(

)

OBS: Preencher apenas um ambiente

São Luís _____/_________/______
____________________________
Cheﬁa Imediata

São Luís ______/_______/_____
________________________
Servidor

Observações

ANEXO IV: Anuência da Cheﬁa imediata do servidor e do Diretor Geral (para servidores dos Campi);
do Pró-Reitor (para os servidores lotados na Reitoria e vinculados às Pró-Reitorias); e do Reitor (no
caso dos servidores vinculados diretamente ao Gabinete)

ANUÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO

INTERESSADO: ____________________________________________________________
CARGO: ___________________________________________________________________
FUNÇÃO: __________________________________________________________________
PROGRAMA: ______________________________________________________________
NÍVEL: MESTRADO (

)

DOUTORADO ( )

PÓS-DOUTORADO (

)

PERÍODO DO AFASTAMENTO ____/___/____ a ___/___/____

Considerando o que dispõe a Portaria nº ________________________ de _____/_____/_____, que designou
a cheﬁa imediata ao (

) Cargo de Direção (CD), (

) Função Gratiﬁcada (FG) ou (

) Função

Comissionada de Curso (FCC) ________________________________ IFMA;

Considerando o que dispõe a Portaria nº _______________________ de _____/_____/_____, que designou o
( ) Diretor Geral do Campus ou ( ) Pró-Reitor ou (

) Reitor do IFMA;

Considerando ainda:
1. O disposto na LEI Nº 12.772, DE 28/12/2012 , de ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE
CARREIRAS E CARGOS DO MAGISTÉRIO FEDERAL, conforme o disposto em seu Art. 30,
Inciso I, §§ 2º e 3º;
2. O disposto na LEI Nº 8.112, DE 11/12/1990 , de regime jurídico dos servidores públicos civis
da União, das autarquias e das fundações públicas federais, conforme o disposto em seu Art.
96-A, §§ 2º e 3º;
3. O
(a)
servidor
(a)
_____________________________________________________,
SIAPE:
___________________ cumpriu todas as exigências legais no que diz respeito à solicitação de
afastamento para Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado no país ou no
exterior;
4. Que a área de concentração do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado
pretendida pelo(a) servidor(a) é de interesse do Instituto Federal do Maranhão e tem aﬁnidade
com a área de atuação do(a) mesmo(a).
5. Que o afastamento do(a) servidor(a) não compromete, em nenhuma hipótese, as atividades da
Instituição.
Eu, CHEFE IMEDIATO, no cumprimento das atribuições, manifesto-me ( ) FAVORÁVEL ( ) NÃO
FAVORÁVEL a participação do servidor como candidato no processo seletivo para ﬁns de
afastamento aos servidores integrantes do quadro de pessoal ativo permanente do IFMA lotados no
Campus _________
Eu, (
) Diretor Geral do Campus ou (
) o Pró-Reitor ou (
) o Reitor, no cumprimento das
atribuições, manifesto-me ( ) FAVORÁVEL ( ) NÃO FAVORÁVEL a participação do servidor como
candidato no processo seletivo para ﬁns de afastamento aos servidores integrantes do quadro de
pessoal ativo permanente do IFMA lotados no Campus ________

IFMA, ________ de _______________________ de 20_____

__________________________________
Cheﬁa Imediata
(Carimbo e Assinatura)

__________________________________
Diretor Geral/ Pró-Reitor/Reitor
(Carimbo e Assinatura)

ANEXO V: Tabela de pontuação para classiﬁcação dos servidores d o s cargos TécnicoAdministrativos em Educação no Processo Seletivo para ﬁns de afastamento.
TABELA I – Pontuação para classiﬁcação dos servidores da carreira dos cargos TécnicoAdministrativos em Educação no Processo Seletivo para ﬁns de afastamento.
PARA SERVIDORES DA CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM
EDUCAÇÃO
ORDEM

CRITÉRIO

LIMITE

PONTUAÇÃO

TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO
1
Tempo de efetivo exercício, por ano, no IFMA

08 Pontos

01 ponto

ÚLTIMA TITULAÇÃO DO SERVIDOR
Graduado/ Especialista

12 pontos

2
Mestre

12 pontos

5 pontos

Doutor

2 pontos

JORNADA DE TRABALHO
40 horas
3

10 pontos

30 horas

07 pontos
10 pontos

25 horas

06 pontos

20 horas

04 pontos

MAIOR INTERVALO ENTRE O ÚLTIMO AFASTAMENTO*† E A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO DO IFMA PARA FINS DE AFASTAMENTO
Acima de 72 meses
4

10 pontos

49 a 72 meses

08 pontos
10 pontos

25 a 48 meses

04 pontos

0 a 24 meses

02 pontos

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO SERVIDOR NOS ÚLTIMOS 24 MESES
1,0 ponto por

Coordenação ou Participação de projetos de pesquisa

projeto
1,0 ponto por

Coordenação ou Participação de projeto de extensão
5

Atuou em Cargo de Direção (CD), Função Gratiﬁcada

projeto
20 pontos

(FG) ou Função Comissionada de Curso (FCC)

0,5 ponto por mês

Representação Institucional, participação em Comissões,
Conselhos, Colegiados, Grupos de Trabalho e similares

1,0 ponto por

com designação formal pelo dirigente máximo do Campus

participação

ou Reitoria.

ALINHAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU OU PÓSDOUTORADO COM O AMBIENTE ORGANIZACIONAL DO SERVIDOR NO IFMA**
6

Relação Direta

20 pontos
20 pontos

Relação Indireta

05 pontos

CONCEITO CAPES DE ACORDO COM O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU OU PÓS-DOUTORADO
≥5

20 pontos

4

15 pontos

3

12 pontos

Mestrado

7

Conceito

7

CAPES

20 pontos

10 pontos

6

08 pontos

5

06 pontos

4

04 pontos

-

03 pontos

Doutorado

Mestrado ou Doutorado no
exterior e Pós-Doutorado

* Afastamento para ações de desenvolvimento: Licença para capacitação, participação em Treinamento Regularmente Instituído, participação em
programa de pós-graduação stricto sensu, pós-doutorado e realização de estudo no exterior (art. 18 do Decreto 9.991/2019).

†

Os servidores que nunca tenham se afastado para ações de desenvolvimento deverão pontuar na tabela nos valores referentes ao seu tempo

de efetivo exercício no IFMA, em meses.
** Conforme Decreto 5.824/2006.

ANEXO VI: TERMO DE DESISTÊNCIA

TERMO DE DESISTÊNCIA

Eu, __________________________________________________ SIAPE: _______________ venho por meio
deste termo manifestar a DESISTÊNCIA no processo seletivo para participação no Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado no país ou no exterior, conforme solicitação
no processo nº __________________________.

IFMA, ________ de _______________________ de 20_____

__________________________________
Assinatura
SIAPE:

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 12/05/2021 16:14:15.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 11/05/2021. 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: 262765
Código de Auten cação: 4a235d41af

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
Coord. de Gestão de Pessoas - Campus Bacabal - CGP-BAC
EDITAL Nº 27/2021

EDITAL Nº 27/2021 - CGP-BAC/DAP-BAC/CAMP-BAC/IFMA 12 DE MAIO DE 2021

PROCESSO SELETIVO PARA FINS DE AFASTAMENTO PARA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU OU PÓSDOUTORADO NO PAÍS OU NO EXTERIOR, PARA O 2º SEMESTRE 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, torna público que estão abertas as inscrições do processo sele vo para ﬁns de
afastamento para par cipar de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado no país ou no exterior, para o 2º
(segundo) semestre de 2021, aos servidores da carreira do Magistério Federal integrantes do quadro de pessoal a vo permanente do
IFMA lotados no Campus Bacabal, sem previsão de professor subs tuto.
1. DO OBJETIVO
1.1 O presente processo sele vo tem por ﬁnalidade deﬁnir a ordem de classiﬁcação dos servidores visando:
1.1.1 parametrizar e oportunizar de forma equânime e transparente os afastamentos para par cipação em Programa de PósGraduação Stricto Sensu e Pós-Doutorado no país ou no exterior;
1.1.2 subsidiar as tomadas de decisões ins tucionais conforme obje vos estabelecidos no art. 2º, da Resolução nº 117/CONSUP, de
10 de dezembro de 2019.
2. DO PÚBLICO ALVO
Todos os servidores integrantes do quadro de pessoal a vo permanente no IFMA, lotados no Campus Bacabal compreendendo a
seguintes Carreiras e Cargos:
I - Carreira do Magistério Federal, de que trata a Lei nº 12.772/2012.
a) Carreira de Magistério Superior, composta pelos cargos, de nível superior, de provimento efe vo de Professor do Magistério
Superior; e
b) Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, composta pelos cargos de provimento efe vo de Professor do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
3. DAS VAGAS
3.1 O quan ta vo de vagas para o processo sele vo para ﬁns de afastamento para os servidores lotados no Campus Bacabal são
aquelas previstas na Portaria nº 134, de 05 de maio de 2021 (ANEXO I).
4. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 São critérios para par cipação no processo sele vo que:
4.1.1 O servidor atenda às condições previstas nos arts. 4º, 5º e 8º da Resolução CONSUP nº117/2019.
4.1.2 A par cipação em Programa de Pós-GraduaçãoStricto Sensu ou Pós-Doutorado esteja prevista no PDP do IFMA;
4.1.3 Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no país seja recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior-CAPES e reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC, devendo o Programa de Mestrado apresentar
conceito igual ou superior a 3 (três) e o Programa de Doutorado apresentar conceito igual ou superior a 4 (quatro);
4.1.4 O servidor, na forma da legislação vigente, não esteja respondendo à Sindicância ou a Processo Administra vo Disciplinar no
IFMA; ou a Processo Administra vo no âmbito do Comitê de É ca no IFMA;
4.1.5 a linha de pesquisa ou a área do curso do Programa de Pós-GraduaçãoStricto Sensu ou Pós-Doutorado esteja alinhada ao
desenvolvimento do servidor nas competências rela vas à sua Unidade de exercício ou de Lotação, a sua carreira ou cargo efe vo,
ao seu Cargo de Direção (CD), Função Gra ﬁcada (FG) ou Função Comissionada de Curso (FCC), quando for o caso.
4.1.6 O tempo mínimo de integralização para a aposentadoria voluntária com proventos integrais seja igual ou superior ao período
do afastamento para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado;

4.1.7 Anuência da Cheﬁa imediata do servidor e do Diretor Geral (para servidores dos Campi); do Pró-Reitor (para os servidores
lotados na Reitoria e vinculados às Pró-Reitorias); e Reitor (no caso dos servidores vinculados diretamente ao Gabinete).
4.1.7.1 O servidor com exercício provisório em Unidade dis nta da sua Lotação deverá apresentar as declarações, referidas no item
4.1.7, de ambas as Unidades, cumula vamente.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 Os servidores deverão preencher ﬁcha de inscrição no Sistema Uniﬁcado da Administração Pública – SUAP, devendo anexar as
documentações descritas abaixo:
5.1.1 Cópia do trecho do PDP do IFMA onde esteja indicada a previsão da par cipação em Programa de Pós-GraduaçãoStricto Sensu
ou Pós-Doutorado, extraída da página da PROPLADI/PDP (h ps://propladi.ifma.edu.br/pdp/);
5.1.2 Comprovação, extraída da Plataforma Sucupira (https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/), de que o Programa de PósGraduação Stricto Sensu no país encontra-se recomendado ou reconhecido pela CAPES;
5.1.2.1 Para os casos de Programa de Pós-GraduaçãoStricto Sensu no exterior ou Pós-Doutorado não se aplica a apresentação da
documentação exigida no item 5.1.2.
5.1.3 Comprovação, se houver, de que atuou no IFMA, nos úl mos 24 meses anteriores à data de lançamento do edital:
5.1.3.1 na coordenação em projeto de pesquisa;
5.1.3.2 na coordenação em projeto de extensão;
5.1.3.3 no Cargo de Direção (CD), Função Gra ﬁcada (FG) ou Função Comissionada de Curso (FCC);
5.1.3.4 em Representação Ins tucional, Comissões, Conselhos, Colegiados, Grupos de Trabalho e similares com designação formal
pelo dirigente máximo do Campus ou Reitoria.
5.1.3.5 comprovação da carga horária semanal de aulas cumprida nos úl mos 24 meses (ob da pela média aritmé ca do somatório
das cargas horárias semanais de cada semestre);
5.1.4 Cer dão Nega va atualizada, expedida pela Corregedoria do IFMA, onde conste que o servidor não está respondendo a
processo administra vo disciplinar ou à sindicância;
5.1.4.1 A Cer dão Nega va expedida pela Corregedoria do IFMA poderá ser solicitada por e-mail (corregedoria@ifma.edu.br).
5.1.5 Cer dão Nega va atualizada, expedida pelo Comitê de Conduta É ca do IFMA, onde conste que o servidor não está
respondendo a procedimento no âmbito desse Comitê;
5.1.5.1 A Cer dão Nega va expedida pelo Comitê de Conduta É ca do IFMA poderá ser solicitada por e-mail
( etica@ifma.edu.br).
5.1.6 Declaração expedida pelo servidor solicitante de que o projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o afastamento estará
alinhado com a área de atribuição do seu cargo efe vo, com seu Cargo de Direção (CD), Função Gra ﬁcada (FG) ou Função
Comissionada de Curso (FCC), quando for o caso, ou com a área de competência da sua Unidade de exercício ou de Lotação no
âmbito do IFMA (ANEXO II);
5.1.7 Situação funcional atualizada do servidor, expedida pela Unidade de Gestão de Pessoas da sua Unidade de Lotação;
5.1.7.1 A ﬁcha funcional deve apresentar dados sobre afastamento para ações de desenvolvimento realizadas pelo servidor
referentes a: licença para capacitação, par cipação em Treinamento Regularmente Ins tuído, par cipação em programa de pósgraduação stricto sensu, pós-doutorado e realização de estudo no exterior (art. 18 do Decreto 9.991/2019).
5.1.8 Declarações de anuência conforme itens 4.1.7 e 4.1.7.1 deste Edital (ANEXO III).
5.2 A entrega dos documentos especiﬁcados neste é condiçãosi ne qua non para a inscrição e o seu descumprimento implicará no
indeferimento da inscrição.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 A classiﬁcação dos servidores no processo sele vo obedecerá à ordem decrescente do total de pontos ob dos, conforme os
critérios de pontuação estabelecidos na tabela I ANEXO IV.

6.2 Como critério de desempate, considerar-se-á, nessa ordem:
6.2.1 menor grau de tulação;
6.2.2 maior tempo de efe vo exercício no IFMA, contado em dias;
6.2.3 maior idade cronológica, contada em dias.
7. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
7.1 Qualquer servidor poderá solicitar impugnação dos termos deste edital por Formulário Eletrônico de Impugnação, disponível no
SUAP, dos dias 12/05/2021 até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos (23h59min) do dia 13/05/2021. Decairá deste direito
aquele que, tendo aceitado o edital sem objeção, venha a apontar, posteriormente, eventuais falhas ou imperfeições, situação em
que sua solicitação não terá efeito de recurso.

7.1.1 O Formulário Eletrônico de Impugnação conterá: nome do servidor, SIAPE, e-mail, data, horário, mo vo da impugnação e
jus ﬁca va.
7.2 Nos casos de discordância da homologação da inscrição, os servidores inscritos poderão formular recurso mediante
preenchimento do Formulário Eletrônico de Recurso de Homologação da Inscrição, disponível no SUAP, dos dias 26/05/2021 até as
vinte e três horas e cinquenta e nove minutos (23h59min) do dia 27/05/2021.
7.2.1 O Formulário Eletrônico de Recurso de Homologação da Inscrição conterá: Nome do servidor, SIAPE, e-mail, data, horário,
mo vo do recurso e jus ﬁca va.
7.3 Nos casos de discordância do resultado da classiﬁcação, os servidores classiﬁcados poderão formular recurso mediante
preenchimento do Formulário Eletrônico de Recurso do Resultado, disponível no SUAP, dos dias 02/06/2021 até as vinte e três horas
e cinquenta e nove minutos (23h59min) do dia 03/06/2021.
7.3.1 O Formulário Eletrônico de Recurso do Resultado conterá: nome do servidor, SIAPE, e-mail, data, horário, mo vo do recurso e
jus ﬁca va.
7.4 Os pedidos de impugnação e/ou recurso fora do prazo ou por qualquer outro meio que não sejam os especiﬁcados neste edital
não serão aceitos.
7.5 Caso o servidor tenha o pedido de impugnação ou recurso negado, este poderá solicitar reconsideração ao Diretor Geral do
Campus de Lotação, via e-mail (drg.bacabal@ifma.edu.br) que examinará e emi rá decisão conclusiva.
7.6 Os resultados divulgados poderão ser re ﬁcados após análise dos recursos.
7.7 A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por decisão unilateral da Direção
Geral do Campus Bacabal, por mo vo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique em direitos à indenização ou
reclamação de qualquer natureza.
8. DOS RESULTADOS
8.1. O resultado ﬁnal do processo sele vo homologará:
8.1 A lista de classiﬁcação dos servidores por carreira, por ordem decrescente de pontos, obedecendo as vagas previstas no item 3
do edital;
8.1.2 A lista de classiﬁcação de servidores excedentes.
9. DO CRONOGRAMA
ORDEM ETAPA

DATA

1

Publicação do Edital

12/05/2021

2

Período de impugnação do edital

13/05/2021 a
14/05/2021

3

Resposta aos pedidos de impugnação do edital

17/05/2021

4

Período de Inscrição

18/05/2021 a
24/05/2021

5

Homologação da Inscrição

25/05/2021

6

Período de recurso da homologação da Inscrição

26/05/2021 a
27/05/2021

7

Resposta aos recursos da homologação da Inscrição

28/05/2021

8

Resultado da homologação das inscrições após análise dos
recursos

31/05/2021

9

Resultado

01/06/2021

10

Período de recurso do resultado

02/06/2021 a
03/06/2021

11

Resposta aos recursos do resultado

04/06/2021

12

Prazo ﬁnal para envio do Termo de Desistência

07/06/2021

13

Homologação do Resultado

08/06/2021

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A inscrição no edital implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o servidor não poderá
alegar desconhecimento.

10.2 As informações fornecidas nos documentos de inscrição e o seu correto preenchimento são de responsabilidade do servidor.
10.3 Para ﬁns do processo sele vo considerar-se-á Pós-GraduaçãoStricto Sensu os Programas em nível de mestrado e doutorado
realizados no país ou no exterior.
10.4 O IFMA não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e/ou
conges onamentos do sistema SUAP.
10.5 A classiﬁcação do servidor no processo sele vo não garante o direito ao afastamento, que deverá estar vinculado à previsão
ins tucional de vagas para afastamento, ao deferimento do processo de afastamento e da emissão da portaria expedida pelo Reitor
do IFMA e, quando for o caso, publicação no Diário Oﬁcial da União.
10.5.1 O processo de afastamento deverá ser protocolado pelo servidor classiﬁcado, em até 45 (quarenta e cinco) dias, após a
convocação da Unidade de Gestão de Pessoas do seu Campus de Lotação, sendo instruído conforme dispõe a Resolução CONSUP
nº117/2019.
10.5.2 O po de vaga, com ou sem previsão de professor subs tuto, que o servidor irá ocupar será estabelecida conforme
deferimento do processo de afastamento do servidor e disponibilidade das vagas estabelecidas no item 3 do Edital.
10.5.3 Em hipótese nenhuma haverá portaria com efeito retroa vo para os afastamentos para par cipação em Programa de PósGraduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado no país ou no exterior.
10.6 Em caso de desistência do sele vo, o servidor deverá encaminhar dentro do prazo estabelecido no item 9 deste edital, via email cgp.bacabal@ifma.edu.br, o Termo de Desistência (ANEXO V).
10.7 O prazo de validade do presente Edital é de 6(seis) meses, a contar da data da publicação da homologação do resultado ﬁnal.
10.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão para Condução e Execução do Edital do Campus Bacabal.
10.9 Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste certame poderão ser encaminhados à Comissão para Condução e
Execução do Edital do Campus Bacabal, pelo e-mail cgp.bacabal@ifma.edu.br.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral Pró-tempore
Portaria nº 5.114 de 19 de novembro de 2021

ANEXO I – Portaria com o quantitativo de vagas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
PORTARIA Nº 134/2021, DE 5 DE MAIO DE 2021
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, considerandoa solicitação constante no Processo
nº 23249.013491.2021-84;
Considerando o O cio Circular N o 3/2021 – PROPLADI/REITORIA/IFMA, de 23 de abril de 2021, rela vas a des nação de vagas
para afastamento de servidores (docentes e administra vos), para par cipação em Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu ou Pós-Doutorado, no país e no exterior;
Considerando a Portaria nº 1644/2021, de 20 de abril de 2021 que trata da subdelegação aos Diretores Gerais dos Campi e
Campus Avançado, a emissão de Portaria com o quan ta vo de vagas de afastamento, sem previsão de contratação de
subs tuto, para par cipação em Programa de Pós Graduação Stricto Sensu ou Pós - Doutorado, conforme planejamento
interno e o interesse da Administração, aos servidores integrantes do quadro de pessoal a vo permanente no IFMA;
Considerando a delegação de competências aposta pela Portaria Norma va Nº 19, de 28 de Junho de 2019;
RESOLVE:
Estabelecer o quan ta vo de vagas para afastamento de servidores (docentes e administra vos) para par cipação em
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado, no país e no exterior, que iniciem no 2° semestre de 2021( sem
previsão de subs tuto), conforme quadro abaixo.
QUANTITATIVO DE VAGAS A SEREM
DISPONIBILIZADAS EM EDITAL PARA
AFASTAMENTOS QUE INICIEM NO 2° SEMESTRE DE
2021 (SEM PREVISÃO DE SUBSTITUTO )

CARGO

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM
EDUCAÇÃO

1

QUANTITATIVO DE VAGAS A SEREM
DISPONIBILIZADAS EM EDITAL PARA
AFASTAMENTOS QUE INICIEM NO 2° SEMESTRE DE
2021 (SEM PREVISÃO DE SUBSTITUTO )

CARGO

PROFESSOR DO ENSINO
BÁSICO,TÉCNICO E TECNOLÓGICO

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

2

ANEXO II –Declaração de que o projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o afastamento
estará alinhado com a área de atribuição do seu cargo efetivo, com seu Cargo de Direção (CD),
Função Gratiﬁcada (FG) ou Função Comissionada de Curso (FCC), quando for o caso ou com a área
de competência da sua Unidade de exercício ou de lotação no âmbito do IFMA.

DECLARAÇÃO

Eu, ___________________________, matricula SIAPE nº ____________________, lotado no Campus
____________________________, pertencente ao cargo efetivo de ________________ declaro para o devidos
ﬁns que meu projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o afastamento estará alinhado com (
) a área de atribuição do seu cargo efetivo, (
Gratiﬁcada (FG) ou (

) com seu Cargo de Direção (CD), (

) Função Comissionada de Curso (FCC) ou com (

da sua Unidade de exercício ou de Lotação no âmbito do IFMA.

____________________, _____, de ____________ de 20___

________________________________________
Assinatura do(a) servidor(a)
SIAPE:

) Função

) a área de competência

ANEXO III- Anuência da Cheﬁa imediata do servidor e do Diretor Geral (para servidores dos
Campi); do Pró-Reitor (para os servidores lotados na Reitoria e vinculados às Pró-Reitorias); e do
Reitor (no caso dos servidores vinculados diretamente ao Gabinete)

ANUÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO

INTERESSADO: ____________________________________________________________
CARGO: ___________________________________________________________________
FUNÇÃO: __________________________________________________________________
PROGRAMA: ______________________________________________________________
NÍVEL: MESTRADO (

)

DOUTORADO ( )

PÓS-DOUTORADO (

)

PERÍODO DO AFASTAMENTO ____/___/____ a ___/___/____

Considerando o que dispõe a Portaria nº ________________________ de _____/_____/_____, que designou
a cheﬁa imediata ao (

) Cargo de Direção (CD), (

) Função Gratiﬁcada (FG) ou (

) Função

Comissionada de Curso (FCC) ________________________________ IFMA;

Considerando o que dispõe a Portaria nº _______________________ de _____/_____/_____, que designou o
( ) Diretor Geral do Campus ou ( ) Pró-Reitor ou (

) Reitor do IFMA;

Considerando ainda:
1. O disposto na LEI Nº 12.772, DE 28/12/2012 , de ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE
CARREIRAS E CARGOS DO MAGISTÉRIO FEDERAL, conforme o disposto em seu Art. 30,
Inciso I, §§ 2º e 3º;
2. O disposto na LEI Nº 8.112, DE 11/12/1990 , de regime jurídico dos servidores públicos civis
da União, das autarquias e das fundações públicas federais, conforme o disposto em seu Art.
96-A, §§ 2º e 3º;
3. O
(a)
servidor
(a)
_____________________________________________________,
SIAPE:
___________________ cumpriu todas as exigências legais no que diz respeito à solicitação de
afastamento para Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado no país ou no
exterior;
4. Que a área de concentração do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado
pretendida pelo(a) servidor(a) é de interesse do Instituto Federal do Maranhão e tem aﬁnidade
com a área de atuação do(a) mesmo(a).
5. Que o afastamento do(a) servidor(a) não compromete, em nenhuma hipótese, as atividades da
Instituição.
Eu, CHEFE IMEDIATO, no cumprimento das atribuições, manifesto-me ( ) FAVORÁVEL ( ) NÃO
FAVORÁVEL a participação do servidor como candidato no processo seletivo para ﬁns de
afastamento aos servidores integrantes do quadro de pessoal ativo permanente do IFMA lotados no
Campus _________
Eu, (
) Diretor Geral do Campus ou (
) o Pró-Reitor ou (
) o Reitor, no cumprimento das
atribuições, manifesto-me ( ) FAVORÁVEL ( ) NÃO FAVORÁVEL a participação do servidor como
candidato no processo seletivo para ﬁns de afastamento aos servidores integrantes do quadro de
pessoal ativo permanente do IFMA lotados no Campus ________

IFMA, ________ de _______________________ de 20_____

__________________________________
Cheﬁa Imediata
(Carimbo e Assinatura)

__________________________________
Diretor Geral/ Pró-Reitor/Reitor
(Carimbo e Assinatura)

ANEXO IV: Tabela de pontuação para classiﬁcação dos servidores da carreira do Magistério
Federal no Processo Seletivo para ﬁns de afastamento.

TABELA I – Pontuação para classiﬁcação dos servidores da carreira do magistério federal no
Processo Seletivo para ﬁns de afastamento.
PARA SERVIDORES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO FEDERAL
ORDEM

CRITÉRIO

LIMITE

PONTUAÇÃO

TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO POR ANO
1
Tempo de efetivo exercício, por ano, no IFMA

05 pontos

01 ponto

ÚLTIMA TITULAÇÃO DO SERVIDOR
Graduado/ Especialista

15 pontos

2
Mestre

15 pontos

8 pontos

Doutor

2 pontos

JORNADA DE TRABALHO NO ÂMBITO DO IFMA
Dedicação Exclusiva

10 pontos

40 horas

08 pontos

3
10 pontos

30 horas

07 pontos

25 horas

06 pontos

20 horas

04 pontos

MAIOR INTERVALO ENTRE O ÚLTIMO AFASTAMENTO*† E A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO DO IFMA PARA FINS DE AFASTAMENTO
Acima de 72 meses
4

10 pontos

49 a 72 meses

08 pontos
10 pontos

25 a 48 meses

04 pontos

0 a 24 meses

02 pontos

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO SERVIDOR NOS ÚLTIMOS 24 MESES
1,0 ponto por

Coordenação de projetos de pesquisa

projeto
1,0 ponto por

Coordenação de projeto de extensão

5

projeto

Carga horária média semanal de aula**

1,0 ponto por hora

Atuou em Cargo de Direção (CD), Função Gratiﬁcada

20 pontos
0,5 ponto por mês

(FG) ou Função Comissionada de Curso (FCC)
Representação Institucional, participação em Comissões,
Conselhos, Colegiados, Grupos de Trabalho e similares

1,0 ponto por

com designação formal pelo dirigente máximo do Campus

participação

ou Reitoria.

ALINHAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU OU PÓSDOUTORADO COM O IFMA
6

Na mesma área/disciplina registrado no Termo de Posse;

20 pontos

ou
No mesmo Eixo Tecnológico de atuação do servidor no

20 pontos

Campus de Lotação; ou

10 pontos

CONCEITO CAPES DE ACORDO COM O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU OU PÓS-DOUTORADO
≥5

20 pontos

Mestrado

4

15 pontos

3

12 pontos

7
7

Conceito
CAPES

20 pontos

10 pontos

6

08 pontos

5

06 pontos

4

04 pontos

-

03 pontos

Doutorado

Mestrado ou Doutorado no
exterior e Pós-Doutorado

* Afastamento para ações de desenvolvimento: Licença para capacitação, participação em Treinamento Regularmente Instituído, participação
em programa de pós-graduação stricto sensu, pós-doutorado e realização de estudo no exterior (art. 18 do Decreto 9.991/2019).

†

Os servidores que nunca tenham se afastado para ações de desenvolvimento deverão pontuar na tabela nos valores referentes ao seu tempo

de efetivo exercício no IFMA, em meses.
** comprovação da carga horária semanal de aulas cumprida nonos últimos 24 meses (obtida pela média aritmética do somatório das cargas
horárias semanais de cada semestre)

ANEXO V: TERMO DE DESISTÊNCIA

TERMO DE DESISTÊNCIA

Eu, __________________________________________________ SIAPE: _______________ venho por meio
deste termo manifestar a DESISTÊNCIA no processo seletivo para participação no Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado no país ou no exterior, conforme solicitação
no processo nº __________________________.

IFMA, ________ de _______________________ de 20_____

__________________________________
Assinatura
SIAPE:

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 12/05/2021 16:13:21.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 11/05/2021. 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: 262766
Código de Auten cação: 2bd9fdb336

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
Coord. de Gestão de Pessoas - Campus Bacabal - CGP-BAC
EDITAL Nº 31/2021

PROCESSO SELETIVO PARA FINS DE AFASTAMENTO PARA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU OU PÓS-DOUTORADO NO PAÍS OU NO EXTERIOR, PARA O 2º SEMESTRE 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, torna
público que estão abertas as inscrições do processo seletivo para fins de afastamento para participar de
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no país ou no exterior, para o 2º (segundo) semestre de 2021, aos
docentes da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, composta pelos cargos de
provimento efetivo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico-EBTT integrantes do quadro de pessoal
ativo permanente do IFMA, lotados no Campus Bacabal com previsão de vaga de professor substituto.

1. DO OBJETIVO
1.1 O presente processo seletivo tem por finalidade definir a ordem de classificação dos servidores visando:
1.1.1 parametrizar e oportunizar de forma equânime e transparente os afastamentos para participação em
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pós-Doutorado no país ou no exterior;
1.1.2 subsidiar as tomadas de decisões institucionais conforme objetivos estabelecidos no art. 2º, da Resolução
nº 117/CONSUP, de 10 de dezembro de 2019
2. DO PÚBLICO ALVO
Todos os servidores integrantes do quadro de pessoal ativo permanente no IFMA, lotados no CampusBacabal
compreendendo a seguintes Carreiras e Cargos:
I - Carreira do Magistério Federal, de que trata a Lei nº 12.772/2012.
a) Carreira de Magistério Superior, composta pelos cargos, de nível superior, de provimento efetivo de Professor
do Magistério Superior; e
b) Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, composta pelos cargos de provimento efetivo
de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
3. DAS VAGAS
3.1 São oferecidas 1 (uma) vaga de afastamento aos servidores lotados no Campus Bacabal com previsão de
professor substituto para os servidores da carreira de Magistério EBTT, para Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu conforme previsto na Portaria Reitoria nº 2012, de 13 de maio de 2021.
4. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 São critérios para participação no processo seletivo que:
4.1.1 O servidor atenda às condições previstas nos arts. 4º, 5º e 8º da Resolução CONSUP nº117/2019.
4.1.2 A participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado esteja prevista no PDP
do IFMA;
4.1.3 Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no país seja recomendado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES e reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação –
CNE/MEC, devendo o Programa de Mestrado apresentar conceito igual ou superior a 3 (três) e o Programa de
Doutorado apresentar conceito igual ou superior a 4 (quatro);
4.1.4 O servidor, na forma da legislação vigente, não esteja respondendo à Sindicância ou a Processo
Administrativo Disciplinar no IFMA; ou a Processo Administrativo no âmbito do Comitê de Ética no IFMA;

4.1.5 A linha de pesquisa ou a área do curso do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado
esteja alinhada ao desenvolvimento do servidor nas competências relativas à sua Unidade de exercício ou de
Lotação, a sua carreira ou cargo efetivo, ao seu Cargo de Direção (CD), Função Gratificada (FG) ou Função
Comissionada de Curso (FCC), quando for o caso.
4.1.6 O tempo mínimo de integralização para a aposentadoria voluntária com proventos integrais seja igual ou
superior ao período do afastamento para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado; 4.1.7
Anuência da Chefia imediata do servidor e do Diretor Geral (para servidores dos Campi); do Pró-Reitor (para os
servidores lotados na Reitoria e vinculados às Pró-Reitorias); e Reitor (no caso dos servidores vinculados
diretamente ao Gabinete).
4.1.7.1 O servidor com exercício provisório em Unidade distinta da sua Lotação deverá apresentar as
declarações, referidas no item 4.1.7, de ambas as Unidades, cumulativamente.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 Os servidores deverão preencher ficha de inscrição no Sistema Unificado da Administração Pública – SUAP,
devendo anexar as documentações descritas abaixo:
5.1.1 Cópia do trecho do PDP do IFMA onde esteja indicada a previsão da participação em Programa de PósGraduação
Stricto
Sensu
ou
Pós-Doutorado,
extraída
da
página
da
PROPLADI/PDP
(https://propladi.ifma.edu.br/pdp/);
5.1.2 Comprovação, extraída da Plataforma Sucupira (https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/), de que o Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu no país encontra-se recomendado ou reconhecido pela CAPES;
5.1.2.1 Para os casos de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no exterior ou Pós-Doutorado não se aplica
a apresentação da documentação exigida no item 5.1.2. 5.1.3. Comprovação, se houver, de que atuou no IFMA,
nos últimos 24 meses anteriores à data de lançamento do edital:
5.1.3.1 na coordenação em projeto de pesquisa;
5.1.3.2 na coordenação em projeto de extensão;
5.1.3.3 no Cargo de Direção (CD), Função Gratificada (FG) ou Função Comissionada de Curso (FCC);
5.1.3.4 em Representação Institucional, Comissões, Conselhos, Colegiados, Grupos de Trabalho e similares com
designação formal pelo dirigente máximo do Campus ou Reitoria.
5.1.3.5 comprovação da carga horária semanal de aulas cumprida nos últimos 24 meses (obtida pela média
aritmética do somatório das cargas horárias semanais de cada semestre);
5.1.4 Certidão Negativa atualizada, expedida pela Corregedoria do IFMA, onde conste que o servidor não está
respondendo a processo administrativo disciplinar ou à sindicância;
5.1.4.1 A Certidão Negativa expedida pela Corregedoria do IFMA poderá ser solicitada por e-mail
(corregedoria@ifma.edu.br).
5.1.5 Certidão Negativa atualizada, expedida pelo Comitê de Conduta Ética do IFMA, onde conste que o servidor
não está respondendo a procedimento no âmbito desse Comitê;
5.1.5.1 A Certidão Negativa expedida pelo Comitê de Conduta Ética do IFMA poderá ser solicitada por e-mail
(etica@ifma.edu.br).
5.1.6 Declaração expedida pelo servidor solicitante de que o projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o
afastamento estará alinhado com a área de atribuição do seu cargo efetivo, com seu Cargo de Direção (CD),
Função Gratificada (FG) ou Função Comissionada de Curso (FCC), quando for o caso, ou com a área de
competência da sua Unidade de exercício ou de Lotação no âmbito do IFMA (ANEXO I);
5.1.7 Declaração fornecida pela Unidade de Gestão de Pessoas da sua Unidade de Lotação informando que o
servidor possui todos os requisitos legais para concessão do afastamento conforme art. 4º, art. 8º, inciso V art. 12
da Resolução CONSUP nº117/2019 (ANEXO II);
5.1.8 Situação funcional atualizada do servidor, expedida pela Unidade de Gestão de Pessoas da sua Unidade de
Lotação;
5.1.8.1 A ficha funcional deve conter dados sobre afastamento para ações de desenvolvimento realizadas pelo
servidor referentes a: licença para capacitação, participação em Treinamento Regularmente Instituído,
participação em programa de pós-graduação stricto sensu, pós-doutorado e realização de estudo no exterior (art.
18 do Decreto 9.991/2019).
5.1.9 Declarações de anuência conforme itens 4.1.7 e 4.1.7.1 deste Edital (ANEXO III).

5.2 A entrega dos documentos especificados neste é condição sine qua non para a inscrição e o seu
descumprimento implicará no indeferimento da inscrição.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1
A classificação dos servidores no processo seletivo obedecerá à ordem decrescente do total de pontos
obtidos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos na tabela I ANEXO IV.
6.2

Como critério de desempate, considerar-se-á, nessa ordem:

6.2.1

menor grau de titulação;

6.2.2

maior tempo de efetivo exercício no IFMA, contado em dias;

6.2.3

maior idade cronológica, contada em dias.

7. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
7.1
Qualquer servidor poderá solicitar impugnação dos termos deste edital por Formulário Eletrônico de
Impugnação, disponível no SUAP, dos dias 14/05/2021 até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos
(23h59min) do dia 15/05/2021 Decairá deste direito aquele que, tendo aceitado o edital sem objeção, venha a
apontar, posteriormente, eventuais falhas ou imperfeições, situação em que sua solicitação não terá efeito de
recurso.
7.1.1 O Formulário Eletrônico de Impugnação conterá: nome do servidor, SIAPE, e-mail, data, horário, motivo da
impugnação e justificativa.
7.2 Nos casos de discordância da homologação da inscrição, os servidores inscritos poderão formular recurso
mediante preenchimento do Formulário Eletrônico de Recurso de Homologação da Inscrição, disponível no SUAP,
dos dias 22/05/2021 até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos (23h59min) do dia 23/05/2021.
7.2.1 O Formulário Eletrônico de Recurso de Homologação da Inscrição conterá: Nome do servidor, SIAPE, email, data, horário, motivo do recurso e justificativa.
7.3
Nos casos de discordância do resultado da classificação, os servidores classificados poderão formular
recurso mediante preenchimento do Formulário Eletrônico de Recurso do Resultado, disponível no SUAP, dos
dias 27/05/2021 até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos (23h59min) do dia 28/05/2021.
7.3.1 O Formulário Eletrônico de Recurso do Resultado conterá: nome do servidor, SIAPE, e-mail, data, horário,
motivo do recurso e justificativa.
7.4
Os pedidos de impugnação e/ou recurso fora do prazo ou por qualquer outro meio que não sejam os
especificados neste edital não serão aceitos.
7.5 Caso o servidor tenha o pedido de impugnação ou recurso negado, este poderá solicitar reconsideração ao
Diretor Geral do Campus de Lotação, via e-mail (drg.bacabal@ifma.edu.br) que examinará e emitirá decisão
conclusiva.
7.6 Os resultados divulgados poderão ser retificados após análise dos recursos.
7.7 A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por decisão
unilateral da Direção Geral do Campus Bacabal, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso
implique em direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
8. DOS RESULTADOS
8.1. O resultado final do processo seletivo homologará:
8.1.1 A lista de classificação dos servidores, por ordem decrescente de pontos, obedecendo o total das vagas
previstas no item 3 do edital;
8.1.2

A lista de classificação de servidores excedentes.

9. DO CRONOGRAMA
ORDEM
1

ETAPA
Publicação do Edital

DATA
13/05/2021

2

Período de impugnação do edital

14/05/2021
15/05/2021

a

3

Resposta aos pedidos de impugnação do edital

16/05/2021

4

Período de Inscrição

17/05/2021
20/05/2021

5

Homologação da Inscrição

21/05/2021

6

Período de recurso da homologação da Inscrição

22/05/2021
23/05/2021

7

Resposta aos recursos da homologação da Inscrição

24/05/2021

8

Resultado da homologação das inscrições após análise dos 25/05/2021
recursos

9

Resultado

26/05/2021

10

Período de recurso do resultado

27/05/2021 a 28/05/2021

11

Resposta aos recursos do resultado

29/05/2021

12

Prazo final para envio do Termo de Desistência

30/05/2021

13

Homologação do Resultado

31/05/2021

a

a

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A inscrição no edital implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o
servidor não poderá alegar desconhecimento.
10.2 As informações fornecidas nos documentos de inscrição e o seu correto preenchimento são de
responsabilidade do servidor.
10.3 Para fins do processo seletivo considerar-se-á Pós-Graduação Stricto Sensu os Programas em nível de
mestrado e doutorado realizados no país ou no exterior.
10.4 O IFMA não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de eventuais problemas
técnicos e/ou congestionamentos do sistema SUAP.
10.5 A classificação do servidor no processo seletivo não garante o direito ao afastamento, que deverá estar
vinculado à previsão institucional de vagas para afastamento, ao deferimento do processo de afastamento e da
emissão da portaria expedida pelo Reitor do IFMA e, quando for o caso, publicação no Diário Oficial da União.
10.5.O tipo de vaga, com ou sem previsão de professor substituto, que o servidor irá ocupar será estabelecida
conforme deferimento do processo de afastamento do servidor e disponibilidade das vagas estabelecidas no item
3 do Edital.
10.5.2 Em hipótese nenhuma haverá portaria com efeito retroativo para os afastamentos para participação em
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado no país ou no exterior.
10.6 Em caso de desistência do seletivo, o servidor deverá encaminhar dentro do prazo estabelecido no item 9
deste edital, via e-mail cgp.bacabal@ifma.edu.br, o Termo de Desistência (ANEXO V).
10.7 O prazo de validade do presente Edital é de 4 meses, a contar da data da publicação da homologação do
resultado final.
10.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão para Condução e Execução do Edital do Campus
Bacabal.
10.9 Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste certame poderão ser encaminhados à Comissão
para Condução e Execução do Edital do Campus Bacabal, pelo e-mail cgp.bacabal@ifma.edu.br

Bacabal, 13 de maio de 2021

(Assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana

Diretor-Geral “Pró-Tempore”

ANEXO I –Declaração de que o projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o afastamento estará alinhado
com a área de atribuição do seu cargo efetivo, com seu Cargo de Direção (CD), Função Gratificada (FG) ou
Função Comissionada de Curso (FCC), quando for o caso ou com a área de competência da sua Unidade de
exercício ou de lotação no âmbito do IFMA.

DECLARAÇÃO

Eu, ___________________________, matricula SIAPE nº ____________________, lotado no Campus
____________________________, pertencente ao cargo efetivo de ________________ declaro para o devidos
fins que meu projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o afastamento estará alinhado com ( ) a área de
atribuição do seu cargo efetivo, ( ) com seu Cargo de Direção (CD), (
) Função Gratificada (FG) ou (
)
Função Comissionada de Curso (FCC) ou com (
) a área de competência da sua Unidade de exercício ou de
Lotação no âmbito do IFMA.

____________________, _____, de ____________ de 20___

________________________________________
Assinatura do(a) servidor(a)
SIAPE:

ANEXO II: Anuência da Chefia imediata do servidor e do Diretor Geral (para servidores dos Campi); do Pró-Reitor
(para os servidores lotados na Reitoria e vinculados às Pró-Reitorias); e do Reitor (no caso dos servidores
vinculados diretamente ao Gabinete)
ANUÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO
INTERESSADO: ____________________________________________________________
CARGO: ___________________________________________________________________
FUNÇÃO: __________________________________________________________________
PROGRAMA: ______________________________________________________________
NÍVEL: MESTRADO (

)

DOUTORADO ( )

PÓS-DOUTORADO (

)

PERÍODO DO AFASTAMENTO ____/___/____ a ___/___/____
Considerando o que dispõe a Portaria nº ________________________ de _____/_____/_____, que designou a
chefia imediata ao ( ) Cargo de Direção (CD), ( ) Função Gratificada (FG) ou ( ) Função Comissionada de
Curso (FCC) ________________________________ IFMA;
Considerando o que dispõe a Portaria nº _______________________ de _____/_____/_____, que designou o (
) Diretor Geral do Campus ou ( ) Pró-Reitor ou ( ) Reitor do IFMA;
Considerando ainda:
1. O disposto na LEI Nº 12.772, DE 28/12/2012, de ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS E
CARGOS DO MAGISTÉRIO FEDERAL, conforme o disposto em seu Art. 30, Inciso I, §§ 2º e 3º;
2. O disposto na LEI Nº 8.112, DE 11/12/1990, de regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais, conforme o disposto em seu Art. 96-A, §§ 2º e 3º;
3. O
(a)
servidor
(a)
_____________________________________________________,
SIAPE:
___________________ cumpriu todas as exigências legais no que diz respeito à solicitação de afastamento
para Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado no país ou no exterior;
4. Que a área de concentração do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado pretendida
pelo(a) servidor(a) é de interesse do Instituto Federal do Maranhão e tem afinidade com a área de atuação
do(a) mesmo(a).
5. Que o afastamento do(a) servidor(a) não compromete, em nenhuma hipótese, as atividades da Instituição.
Eu, CHEFE IMEDIATO, no cumprimento das atribuições, manifesto-me ( )FAVORÁVEL ( ) NÃO FAVORÁVEL a
participação do servidor como candidato no processo seletivo para fins de afastamento aos servidores integrantes
do quadro de pessoal ativo permanente do IFMA lotados no Campus _________
Eu, ( ) Diretor Geral do Campus ou ( ) o Pró-Reitor ou ( ) o Reitor, no cumprimento das atribuições, manifestome ( ) FAVORÁVEL ( ) NÃO FAVORÁVEL a participação do servidor como candidato no processo seletivo para
fins de afastamento aos servidores integrantes do quadro de pessoal ativo permanente do IFMA lotados no
Campus ________
IFMA, ________ de _______________________ de 20_____

__________________________________
Chefia Imediata
Assinatura do(a) servidor(a)
SIAPE:
__________________________________
Diretor Geral/ Pró-Reitor/Reitor
Assinatura do(a) servidor(a)
SIAPE:

ANEXO III: Tabela de pontuação para classificação dos servidores da carreira do Magistério Federal no
Processo Seletivo para fins de afastamento. TABELA I – Pontuação para classificação dos servidores da carreira
do magistério federal no Processo Seletivo para fins de afastamento.
PARA SERVIDORES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO FEDERAL
ORDEM

CRITÉRIO

LIMITE

PONTUAÇÃO

TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO POR ANO
1

Tempo de efetivo exercício, por ano, no
IFMA

05
pontos

01 ponto

ÚLTIMA TITULAÇÃO DO SERVIDOR
2

Graduado/ Especialista

15 pontos
15
pontos

Mestre
Doutor

8 pontos
2 pontos

JORNADA DE TRABALHO NO ÂMBITO DO IFMA
Dedicação Exclusiva
3

10 pontos

40 horas
30 horas

08 pontos
10
pontos

07 pontos

25 horas

06 pontos

20 horas

04 pontos

MAIOR INTERVALO ENTRE O ÚLTIMO AFASTAMENTO*† E A
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO IFMA
PARA FINS DE AFASTAMENTO
4

Acima de 72 meses
49 a 72 meses
25 a 48 meses

10 pontos
10
pontos

0 a 24 meses

08 pontos
04 pontos
02 pontos

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO SERVIDOR NOS ÚLTIMOS 24
MESES

5

Coordenação de projetos de pesquisa

1,0 ponto por
projeto

Coordenação de projeto de extensão

1,0 ponto por
projeto

Carga horária média semanal de aula**

1,0 ponto por
hora

Atuou em Cargo de Direção (CD), Função
Gratificada (FG) ou Função Comissionada
de Curso (FCC)

20
pontos

Representação Institucional, participação
em Comissões, Conselhos, Colegiados,
Grupos de Trabalho e similares com
designação formal pelo dirigente máximo
do Campus ou Reitoria.

0,5 ponto por
mês

1,0 ponto por
participação

ALINHAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU OU PÓS-DOUTORADO COM O IFMA

6

Na mesma área/disciplina registrado no
Termo de Posse; ou

20 pontos
20
pontos

No mesmo Eixo Tecnológico de atuação do
servidor no Campus de Lotação; ou

10 pontos

CONCEITO CAPES DE ACORDO COM O PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO STRICTO SENSU OU PÓS-DOUTORADO

Mestrado

7

Conceito
CAPES

Doutorado

Mestrado ou
Doutorado no exterior
e Pós-Doutorado

≥5

20 pontos

4

15 pontos

3

12 pontos

7

10 pontos

6
5

20
pontos

08 pontos
06 pontos

4

04 pontos

-

03 pontos

Afastamento para ações de desenvolvimento: Licença para capacitação, participação em Treinamento Regularmente Instituído, participação em programa de pósgraduação stricto sensu, pós-doutorado e realização de estudo no exterior (art. 18 do Decreto 9.991/2019).
†

Os servidores que nunca tenham se afastado para ações de desenvolvimento deverão pontuar na tabela nos valores referentes ao seu tempo de efetivo exercício no

IFMA, em meses.
** comprovação da carga horária semanal de aulas cumprida no nos últimos 24 meses (obtida pela média aritmética do somatório das cargas horárias semanais de
cada semestre)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
Dpto. de Extensão e Relações Ins tucionais - Campus Bacabal - DERI-BAC
EDITAL Nº 1/2021

Dpto. de Extensão e Relações Institucionais - Campus Bacabal - DERI-BAC
EDITAL Nº 1/2021

SELEÇÃO INTERNA DE ALUNOS BOLSISTAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL IF MAIS
EMPREENDEDOR IFMA CAMPUS BACABAL E PREDREIRAS
A Coordenação do Projeto IF Mais Empreendedor do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão- IFMA campus Bacabal, torna público o PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA
DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL IF MAIS EMPREENDEDOR, aos estudantes
do Campus Bacabal e do Campus Pedreirasl/IFMA.
1. DOS OBJETIVOS
1.1 Este edital visa selecionar estudantes dos cursos presenciais dos Campus Bacabal e Pedreiras,
regularmente matriculados no 1º Semestre de 2021, para participação como bolsistas no Projeto IF
Mais Empreendedor.
1.2 As atividades da consultoria têm previsão de duração de 06 (meses) e serão realizadas durante o
período compreendido entre os meses de junho e novembro de 2021, considerando o projeto
multicampi “Sobrevivendo no pós-pandemia: inserção Digital e Remodelagem de Negócios para Micro
e Pequenos Empreendedores - MPEs ou Microempreendedores Individuais - MEIs do Médio Mearim
(Multicampi Bacabal/Pedreiras)” dos Campus Bacabal e Pedreiras aprovados no Edital IF Mais
Empreendedor.
1.3 Em razão das orientações para distanciamento social as atividades que demandem reuniões,
conversas e/ou apresentação de materiais/informações deverão ser realizadas de forma online
evitando-se ao máximo reuniões e/ou conversas presenciais.
1.4 As bolsas ofertadas aos(as) estudantes(as) pretendem despertar a criatividade e o espírito
empreendedor destes por meio da exposição e interação com organizações locais. Pretendem ainda
inseri-los em um ambiente de resolução de problemas e geração de ideias inovadoras a fim de
prepará-los para a dinâmica de atuação profissional.

2. DO PÚBLICO-ALVO
O Programa é destinado aos discentes do IFMA Bacabal e Pedreiras regularmente matriculados nos
cursos Técnico Integrado em Administração, Técnico Integrado em Informática e Bacharelado em
Administração do Campus Bacabal e curso Técnico em Eletromecânica e Técnico em Petróleo e Gás
do Curso de Pedreiras, na modalidade presencial, de acordo com os critérios do item 5.2 – Das vagas
previstas.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições no Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente de forma remota pela ficha de
inscrição disponível no link: https://forms.gle/eZFj9TyVNBKqNpH4A, entre os dias 10 de maio de
2021 até às 23:59 horas de 12 de maio de 2021.
Parágrafo único: Inscrições realizadas a partir das 00:00 horas do dia 13 de Maio de 2021, serão
automaticamente indeferidas.

3 . 2 Poderão inscrever-se os discentes do Campus Bacabal e Pedreiras do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, regularmente matriculados nos cursos previstos no Item
2, desde que atendam aos seguintes critérios.
3.2.1 Estar devidamente matriculado no segundo ou terceiro ano, no caso dos alunos dos cursos
técnicos integrados, ou a partir do segundo período, no caso dos alunos dos cursos superiores, tendo
como base o primeiro semestre letivo de 2021.
3.2.2 Não ter vínculo empregatício e não receber outra bolsa (Fadema, Fapema, CNPq, Monitoria,
Pesquisa, Extensão, etc.) nesta ou em qualquer outra instituição de ensino.
3.2.3 Ter disponibilidade de 20h (vinte horas) horas semanais para dedicação ao projeto.
4. DAS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS NO ATO DA INSCRIÇÃO:
4.1 Atender todos os critérios do item 5.2 – Das vagas previstas.
4.2 Preencher e responder todas as perguntas do formulário de inscrição disponibilizado pelo link:
https://forms.gle/eZFj9TyVNBKqNpH4A
4.3 É de inteira responsabilidade do candidato, estar atento a todas as informações contidas neste
Edital, bem como das informações efetuadas na ficha de inscrição.
4.4 É necessário possuir conta bancária em nome do bolsista com PIX cadastrado.
4.5 Ter disponibilidade de equipamentos de informática pessoal e acesso à internet, para exercer
atividades remotas.
4.6 O candidato poderá se candidatar apenas a uma vaga.
Parágrafo Único: Todas as informações contidas na ficha de inscrição, poderão ser verificadas pela
Coordenação de Extensão e pelos Coordenadores dos Projetos, e qualquer informação inverídica, ou
que não atenda os critérios estabelecidos neste Edital, eliminará automaticamente o candidato no
processo.
5. DA CATEGORIA, BENEFÍCIO E DAS VAGAS
5.1 O valor mensal das bolsas, será o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente aos meses
em que participarem do programa. A carga horária semanal será de 20hs (vinte horas) semanais. A
bolsa será concedida por um período de 06 meses.
5.2. Das vagas previstas:
Nº Vagas

Campus

Critérios

1

Bacabal

Discente que esteja cursando a partir
do 2º ano do curso Técnico Integrado
em Administração.

1

Bacabal

Discente que esteja cursando a partir
do 2º ano do curso Técnico Integrado
em Informática

2

Bacabal

Discente que esteja cursando a partir
do 2º período do curso Bacharelado
em
Administração
do
Campus
Bacabal

1

Pedreiras

Discente que esteja cursando a partir
do 2º ano do curso Técnico em
Eletromecânica

1

Pedreiras

Discente que esteja cursando a partir
do 2º ano do curso Técnico em
Petróleo e Gás

Parágrafo único: as vagas não preenchidas nos cursos técnicos serão disponibilizadas para
preenchimento por alunos do curso Bacharelado em Administração do Campus Bacabal.

5.3 - Das atribuições das atividades:
5.3.1 Os discentes selecionados, deverão atender as atividades relacionadas aos objetivos do
Trabalho, direcionadas e organizadas pelo Coordenador do Projeto.
5.3.2 Ter disponibilidade de 20 horas semanais para participar do Projeto.

6. COMPETÊNCIAS
6.1 Compete ao aluno bolsista selecionado:
I- Preencher o Plano de Trabalho e Autorização dos pais ou responsável legal quando o aluno for
menor.
II- Cumprir com zelo todas as atividades contidas no plano de trabalho.
III- O bolsista que deixar de atender a qualquer dos itens I a II, do artigo 6.1, será automaticamente
desligado do programa.
IV- Ter acesso a equipamentos de informática e internet próprios, para exercer as atividades via
remota.
6.2 É vedado ao aluno bolsista:
I- Substituir servidor efetivo ou terceirizado nas suas atribuições;
II- Executar atividades em locais insalubres, perigoso e/ou penosos;
III- Realizar atividades entre as vinte e duas horas de um dia e às seis horas do dia seguinte.
IV- Realizar atividades em horários que venham prejudicar a sua vida escolar/acadêmica.

7. AO COORDENADOR DO PROJETO
7.1 Compete:
I- Orientar o bolsista nas atividades relacionadas aos componentes curriculares;
II- Encaminhar o Plano de Trabalho e Autorização dos pais ou responsável legal quando o aluno for
menor ao Coordenador do Projeto.
8. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
8.1 A divulgação das inscrições homologadas ocorrerá em 13 de Maio de 2021, exclusivamente no site:
https://bacabal.ifma.edu.br/.

9. O PROCESSO DE SELEÇÃO SERÁ EFETUADO EM ETAPA ÚNICA:
9.1 Os candidatos serão selecionados conforme distribuição de vagas constante no Item 5.2 Das vagas
previstas;
9.2 A ordem de classificação será definida pelo valor do Índice de Rendimento Acadêmico - IRA,
constante no Quadro Resumo do Histórico Escolar Parcial, que deverá ser emitido e
encaminhado pelo aluno através do formulário https://forms.gle/eZFj9TyVNBKqNpH4A
9.3 Serão selecionados para serem bolsistas do Projeto, os candidatos queobtiverem os maiores
Índice de Rendimento Acadêmico - IRA, seguindo a distribuição das vagas constante no Item 5.2.
9.4 Em caso de empate, serão aplicados os seguintes critérios de desempate:
I. O candidato que estiver cursando o período letivo mais avançado;
II. Maior idade;
III. Maior número de participações em Projetos de Extensão a ser consultado pela equipe de seleção
no SUAP.
10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
10.1 A divulgação do
https://bacabal.ifma.edu.br/.

resultado

final

será no

dia

17

de

Maio

de

2021,

no

site:

11. DO CRONOGRAMA
Atividades

Data

Lançamento do Edital

10/05/2021

Período das Inscrições

10/05/2021
12/05/2021

Homologação das Inscrições

13/05/2021

Análise do coeficiente de rendimento

13/05/2021

Resultado Preliminar

14/05/2021

Recursos contra o resultado preliminar

15/05/2021

Análise dos recursos

16/05/2021

Divulgação do resultado final

17/05/2021

Entrega dos documentos inciso II, item 7.1

17/05/2021
19/05/2021

a

Início das Atividades

A
partir
07/06/2021

de

a

12. DA DURAÇÃO DO PROGRAMA E PAGAMENTO DE BOLSAS
12.1 O Programa IF Mais Empreendedor, a que se refere este Edital tem previsão de início para
07/06/2021, e previsão de término em 13/12/2021.
12.2 Não haverá pagamento retroativo ou antecipado de bolsas.
12.3 A bolsa será concedida no prazo de até 06 meses.
12.4 É necessário possuir conta bancária em nome do bolsista com PIX cadastrado.
12.5 O discente selecionado só iniciará suas atividades após assinatura do Plano de Trabalho.
12.6 O valor mensal da bolsa é de R$ 400,00.
12.7 O pagamento da bolsa se dará mediante apresentação de relatório de atividades efetuadas pelo
Coordenador do Projeto, encaminhada à Fadema.
12.8. Em comum concordância entre os discentes bolsistas e os coordenadores das áreas, o discente
selecionado poderá executar as atividades no período total
ou parcial do recesso escolar, fazendo
jus aos dias que teve efetivamente efetuado as atividades.
12.9. O discente contemplado com a Bolsa Treinamento estará vinculado ao Programa durante o
período estipulado no Plano de Trabalho.
13. DO CANCELAMENTO DA BOLSA
13.1 O discente perderá a bolsa, se:
I- Afastar-se da instituição sem aviso-prévio (abandonar o curso);
II- Concluir o curso;
III- Trancar a matrícula;
IV- Por indisciplina;
V- Por solicitação do bolsista.
14. DO RECURSO
14.1 É facultado aos candidatos impetrar recurso administrativo contra os resultados das etapas desta
seleção, conforme item 11 - Do Cronograma.
14.2 O recurso deverá ser encaminhado por e-mail para acoordenação do projeto através do e-mail:
edvaldo.filho@ifma.edu.br, obedecendo os prazos do Edital, informando o motivo do recurso e sua
devida justificativa.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Será firmado Plano de Trabalho entre o discente selecionado e o Campus Bacabal do Instituto
Federal do Maranhão;
15.2 A participação no programa não gera qualquer vínculo empregatício;
1 5 . 3 As despesas decorrentes do Programa de Bolsa Treinamento do Campus Bacabal, a ser
executado em 2021, correrão à conta das dotações do Programa IF Mais Empreendedor.
15.4 A seleção dos candidatos será realizada nos termos do Edital, conduzida pelo coordenador do
Projeto.
15.5 Somente após a assinatura do Plano de Trabalho, o discente estará efetivamente incluído no
programa de Bolsa Treinamento;
15.6 Caberá à Coordenação do projeto junto com a Coordenação Institucional do Programaresolver os
casos omissos e as situações não previstas neste edital;
15.7 A qualquer tempo este Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de
interesse público, sem que isso implique direito de indenização de qualquer natureza;
15.8 Havendo contingência e ou restrições orçamentárias pelo Governo Federal, poderá haver cortes
no pagamento de bolsas, em concordância com o orçamento aprovado pela União com aviso prévio
aos coordenadores dos bolsistas selecionados.
15.9 Esclarecimentos e maiores informações poderão ser obtidos com a coordenação do projeto no
Campus Bacabal, através do email edvaldo.filho@ifma.edu.br

Bacabal, 10 de Maio de 2021.

Edvaldo Dias da Silva Filho
Coordenador do Programa IF Mais Empreendedor (Campus Bacabal)

Silimar Costa da Silva
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Isa Prazeres Pestana
DIRETORA GERAL DO IFMA/BACABAL
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
Gabinete da Diretoria - Campus Bacabal - GAB-BAC
EDITAL Nº 18/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA POLÍTICA DE ACESSO DISCENTE

A Diretora-Geral Pró-Tempore do Campus Bacabal, usando de sua competência legal, convoca audiência
pública para debates e coleta de contribuições para a construção da Política de acesso discente do IFMA
nos termos disposto neste edital.

1.

INSTRUÇÕES PRELIMINARES

1 . 1 . A Nota Técnica n° 9/2021 - PRENAE/REITORIA/IFMA que estabelece as diretrizes para a realização de
Audiências Públicas no âmbito dos Campi do IFMA para debates e coleta de contribuições para a construção da
Política de acesso discente do IFMA está disponível na página https://prenae.ifma.edu.br/politica-de-acessodiscente/ , a qual será seguida por este edital e durante a organização e realização da Audiência.
1 . 2 . A Audiência de que trata este edital ocorrerá no dia 25 de maio de 2021, às 8h viagoogle meet (exclusivo
para os inscritos com direito a fala) e transmissão via o canal do youtube do Campus Bacabal
(https://www.youtube.com/channel/UC0B6ZSszFjhV2yglyZ9QVuw) para os demais interessados.
1.3.
A comunidade interna (docentes, técnico administrativos e estudantes) interessada em participar da
Audiência Publica através da sala virtual do google meet, deverá solicitar de 17 a 21 de maio de 2021, o link de
acesso
a
Comissão
Organizadora,
através
do
formulário
eletrônico
disponível
em:
https://forms.gle/sYV2HNYXYYPzmYqf6
1.3.1. A comunidade interna (docentes, técnicos administrativos e estudantes) que queiram exercer o direito a
fala durante Audiência Pública, deverá obrigatória solicitar o acesso citado no item 1.3.
1.3.2. A quantidade de participantes na sala virtual do google meet está limitada a 75 (setenta e cinco) pessoas.
1.3.3. O formulário eletrônico será fechado quando a quantidade de inscritos for alcançada.
1.4 A Audiência Pública será presidida pelo servidor Katharine Silva de Oliveira Soares, Presidente da Comissão
Organizadora.
1.5
Não haverá atividade alguma no Campus, seja administrativa ou pedagógica, no dia 25 de maio de 2021
no turno matutino, destinado para realização da Audiência Pública.
1 . 6 . A minuta e o documento norteador da Política de Acesso Discente do IFMA, objeto de análise durante a
audiência estão disponíveis na página https://prenae.ifma.edu.br/politica-de-acesso-discente/. Recomenda-se a
leitura integral desses documentos pelos participantes da Audiência Pública.

2. REGRAS PARA INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES EXTERNOS AO CAMPUS
2.1. A participação da comunidade externa, com direito a fala para contribuições à Minuta da Política de Acesso
Discente, será garantida mediante inscrição feita junto à Comissão Organizadora.
2.2. Para realização das inscrições deverá se seguir as seguintes orientações:
2.1.1. Acessar o formulário eletrônico disponível em: https://forms.gle/Q7EPi38h3ehoqsHp8, no período de 17 a 21
de maio de 2021;

2.1.2. Serão considerados inscritos com direito a fala, os 10 (dez) primeiros participantes que preencherem o
formulário eletrônico citado no item 2.1.1.
2.1.3. O formulário eletrônico será fechado quando a quantidade de inscritos for alcançada.2
2.1.3.1. A limitação no número de inscritos citada no item 2.1.1 é necessária em virtude do cronograma a ser seguido
durante a audiência.
2.1.4. As falas de cada participante inscrito terão o tempo máximo de 3 (três) minutos.
2.1.5. No dia 24 de maio de 2021 será divulgado a lista de inscritos com direito a fala.

3. REGRAS PARA INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES INTERNOS DO CAMPUS
3.1
Poderão participar da audiência, com direito a fala para contribuições à Minuta da Política de Acesso
Discente, todos os servidores (docentes e técnico administrativos) e todos os estudantes, em ambos os casos
pertencentes ao campus Bacabal, mediante inscrições feitas no dia da audiência, conforme as seguintes
orientações:
3.1.1 Após apresentação da minuta, será concedido o tempo de 3 (três) minutos para inscrição.
3.1.2 Serão considerados inscritos com direito a fala, os 15 (quinze) primeiros participantes inscritos através do
formulário eletrônico disponibilizado durante a realização do fórum.
3.1.2.1 A limitação no número de inscritos citada no item 2.1.1 é necessária em virtude do cronograma a
ser seguido durante a audiência.
3.1.3

4.

As falas de cada participante inscrito terão o tempo máximo de 3 (três) minutos.

ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE SERVIDOR DO CAMPUS PARA O FÓRUM DE ACESSO DISCENTE

4.1 Durante as audiências será eleito dois servidores, um titular e um suplente, dentre os servidores (docentes e
técnicos administrativos), para representar o campus no Fórum de Acesso Discente, que a partir das
contribuições das audiências, irá definir o texto final da minuta da Política de Acesso Discente do IFMA a ser
encaminhada para apreciação nos órgãos superiores do IFMA.
4.1.1
Poderá se candidatar a representante do Campus no Fórum de Acesso Discentes, qualquer servidor
efetivo no cargo (docente ou técnico administrativo), que esteja lotado oficialmente no Campus Bacabal.
4.1.2
Após a etapa das falas e debates, será concedido o tempo de 3 (três) minutos para inscrição de
candidaturas à representante do Campus no Fórum de Acesso Discentes, através de formulário eletrônico, sendo
obedecidas as seguintes etapas:
a.
b.
c.
d.

Solicitação de impugnação de candidatura – 3 (três) minutos.
Fala dos candidatos - até 3 (três) minutos por candidatos.
Votação através de formulário eletrônico - 5 minutos.
Divulgação do resultado.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 As demais regras para a realização desta audiência pública se encontram na A Nota Técnica n° 9/2021 PRENAE/REITORIA/IFMA
5.2
As contribuições poderão ser enviadas a qualquer tempo pelo link:https://forms.gle/3bX38WGn2nZvac6Z8,
até o dia 31 de maio.
5.3
A opinião sobre as concepções da politica e sobre as formas de acesso podem ser feitas pelo link:
https://forms.gle/bc6FVhGcZvc4e7fVA.
5.4 Caso omissos nesse edital serão dirimidos pela Comissão Organizadora desta Audiência.

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral “Pró-Tempore” do Campus Bacabal
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JOGOS ELETRÔNICOS DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - e_JIFMA 2021
REGULAMENTO GERAL
DA CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO COMO ESTUDANTE-ATLETA

Art. 01º - Terão direito a inscrição como estudante-atleta nos e_JIFMA GAMES
2021 etapa Bacabal, os estudantes do Campi do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Maranhão devidamente matriculados e FREQÜENTANDO
REGULARMENTE os cursos regulares.

NO MOMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS.

§1º - Entendem-se como cursos regulares: Cursos Técnicos, Ensino Fundamental e
Médio, Integrado, Subsequente, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Superior e
Pós-graduação.
§2º - Fica vedada a inscrição de estudantes matriculados em programas de
Formação Inicial e Continuada (FIC).
§3º - O estudante que já TENHA CONCLUÍDO todas as disciplinas do seu curso e
esteja apenas ﬁnalizando o seu estágio curricular obrigatório e o Trabalho de
Conclusão de Curso, NÃO PODERÁ PARTICIPAR dos eJIFMA GAMES 2021.
Art. 02º -

Para serem inscritos no evento, fica a cargo dos estudantes-atletas

possuírem:
§1º - Equipamentos, softwares, licenças e conexão de dados necessários para
participar dos confrontos nos horários agendados;
§2º - Disponibilidade para participar dos confrontos agendados e os que forem
reagendados para qualquer turno;
§3º - Autorização do responsável legal, para os menores de idade (ANEXO I);
Art. 03º - É de plena responsabilidade de cada equipe e/ou estudante-atleta a
manutenção e uso de seus equipamentos e conexão.
§1º - Os estudantes-atletas utilizarão os seus próprios equipamentos, sendo
totalmente responsáveis por todos os itens, incluindo, mas não se limitando a:

I

A proteção e funcionamento do seu computador;

II

O software que jogam;

III - A estabilidade de conexão à internet;
IV - A porcentagem e estado da bateria;
V
VI

- A atualização do jogo e que seu dispositivo possa executá-lo;
Rendimento do jogo em seus dispositivos.

§2º - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por eventuais problemas com
internet, software, hardware, danos permanentes em quaisquer componentes ou
demais problemas que impeçam a participação do estudante-atleta no horário
marcado.
Art. 04º - Cada estudante-atleta inscrito poderá participar somente de uma
modalidade.
Art. 05º -

As equipes devem ser formadas obrigatoriamente por estudantes-atletas

do Campus Bacabal;

DAS DISPUTAS

Art. 06º - As disputas serão realizadas em estrita obediência às regras vigentes no
REGULAMENTO ESPECÍFICO de cada modalidade (em anexo), nas datas e
horários a serem determinados pela Comissão Central Organizadora.
Art. 07º - A presença dos estudantes-atletas na plataforma de partida é de total
responsabilidade do mesmo ou da equipe.
§1º - A equipe ou estudante-atleta que não comparecer à plataforma de partida no
horário determinado pela Tabela Oﬁcial, será considerado perdedor e terá a ausência
comunicada à Comissão Disciplinar que irá analisar o caso.
§2º - Problemas enfrentados por qualquer estudante-atleta ANTES DO INÍCIO DO
JOGO não prejudicará o prosseguimento do mesmo, devendo a sua respectiva
equipe arcar com o ônus da situação.
§3º - Problemas enfrentados por qualquer estudante-atleta APÓS O INÍCIO DO JOGO
não prejudicará o prosseguimento do mesmo, devendo a sua respectiva equipe arcar
com o ônus da situação.
Art. 08º - Os estudantes-atletas são responsáveis pela integridade de todos os
equipamentos e/ou similares utilizados durante o eJIFMA GAMES 2021, assim como
pela qualidade de suas conexões, pela atualização das suas contas de jogo, pela

instalação de programas de áudio/vídeo e pela resolução de quaisquer problemas que
enfrentam, ficando a Organização do Evento isenta de qualquer culpa.
§1º - É de inteira responsabilidade de cada estudante-atleta garantir suas
configurações de controle, vídeo, som e quaisquer outros fatores que interfiram nas
condições de jogo, assim como a manutenção ou aquisição de equipamentos, a fim
de evitar falhas técnicas durante a realização do evento.
§2º - A conta de jogador inscrita será considerada a identidade digital do estudanteatleta, não podendo portanto, ser alterada durante o evento.
I - É de responsabilidade de cada estudante-atleta manter sua conta de jogador
atualizada e sem impedimentos (como banimentos ou suspensões), que possam
impedir sua participação nas datas previstas para os jogos.
Art. 09º - Haverá horário na tabela oﬁcial apenas para o primeiro jogo da rodada,
sendo os demais seguindo a sequência de jogos, e a tolerância de horário para ser
aplicado o W X O é de 10 minutos em cada partida.
Art. 10º - Caso a organização do evento não consiga realizar o confronto por motivo
de força maior, o mesmo será remarcado em data e hora oportuna, devendo ocorrer
sem que prejudique as demais fases do evento.
§1º -

Problemas enfrentados pela Organização dos eJIFMA GAMES 2021 APÓS O

INÍCIO DO JOGO, não prejudicará o prosseguimento do mesmo, ficando os
estudantes-atletas adversários responsáveis por fiscalizar o cumprimento das regras
e pelo repasse do resultado do jogo à Organização posteriormente.
Art. 11º - Problemas nos servidores brasileiros das desenvolvedoras dos jogos (RIOT
GAMES e LICHESS). que prejudiquem o andamento das disputas, poderão gerar
suspensão temporária das mesmas, a critério da Organização dos eJIFMA GAMES
2021.
Art. 12º - Problemas nos servidores brasileiros das desenvolvedoras dos jogos (RIOT
GAMES e LICHESS) após o INÍCIO DO JOGO cancelarão o mesmo, devendo a
partida ser repetida.

DAS CONDUTAS ANTIDESPORTIVAS E DAS PENALIDADES

Art. 13º - Nenhuma forma de trapaça, ganho de vantagem indevida, atitude ofensiva,
desrespeitosa ou antidesportiva será tolerada.
§1º - Incluem-se como conduta antidesportiva, mas não se limitando a estas:

I

- Hacking - Qualquer modificação feita ao Jogo ou outro software por qualquer

pessoa que não seja por meio de patches ou atualizações padrão;

II - Exploração de falhas no jogo - Fazer uso de mecânicas e/ou funcionalidades
do jogo com o propósito de executar ações não previstas e incompatíveis com o
comportamento normal do jogo;

III - Compartilhamento de Conta - Fazer uso de contas de jogo de terceiros para
participar do evento;

IV - Uso de qualquer programa, script ou similar - Fazer uso de ferramentas que
possam gerar vantagens diretas ou indiretas a um estudante-atleta durante uma
partida;

V

- Combinação de Resultado - Qualquer acordo entre dois ou mais estudantes-

atletas/equipes que visa manipular de e/ou interferir com o andamento do evento;

VI - Linguagem ou ação imprópria - Uso de ações ou linguagens interpretadas
como discriminatórias, assediadoras, racistas, xenofóbicas, sexistas, obscenas, vis,
vulgares, insultantes, ameaçadoras, abusivas, injuriosas, caluniosas ou difamatórias
contra os demais estudantes-atletas ou organizadores, assim como cometer atos
sistemáticos, hostis e repetitivos para exilar ou excluir uma pessoa ou afetar sua
dignidade;

VII - Engano - Apresentar, de forma intencional, provas falsas para a Comissão
Técnica, se forem solicitados;
Art. 14º - Caso sejam constatadas pela Coordenação de Modalidade ações que
possam prejudicar o andamento da competição ou até mesmo afetar um estudanteatleta

ou uma equipe em particular, os fatos serão encaminhados à Comissão

Disciplinar, podendo levar à penalização e/ou desqualificação da equipe.
Art. 15º - Nenhum participante pode participar de apostas relacionadas à sua equipe
ou seus parceiros de times.
Art. 16º - Os participantes não devem oferecer ou aceitar qualquer presente ou
recompensa para ou de qualquer pessoa por serviços prometidos/prestados, incluindo
serviços relacionados a prejudicar ou tentar prejudicar outra equipe/participante.
Art. 17º - Qualquer pessoa envolvida ou com tentativa de envolvimento em qualquer
ação que a Organização do evento e/ou das modalidades acredite, a seu critério
exclusivo e absoluto, que constitua uma vantagem desigual, estará sujeita a punição
imposta devido a esses atos. A natureza e extensão das punições impostas devido a

essas operações obedecerão a critérios exclusivos e absolutos da Comissão
Disciplinar;
Art. 18º -

Um estudante-atleta, técnico, dirigente ou outros servidores participantes

envolvidos direta ou indiretamente na competição poderão ser penalizado conforme
as regras de cada modalidade, podendo ter punição maior, conforme julgamento da
Comissão Disciplinar dos eJIFMA GAMES 2021.
§1º - Caso haja alguma conduta inadequada ou violação das regras por parte de
algum participante ou equipe durante a realização do evento, o(s) mesmo(s)
estará(ão) sujeito(s) a receber as seguintes penalidades:

I – Advertência, Processo Administrativo Disciplinar;
II - Perda de alguma vantagem para o jogo atual e/ou futuros;
III - Suspensão do estudante-atleta;
IV - Exclusão do estudante-atleta;
V

- Perda de partidas;

VI - Desclassificações.
§2º -

A infração de um estudante-atleta pode acarretar em penalidade para a

equipe.
Art. 19º - Infrações repetidas ou graves (abusos, ofensas, etc) estão sujeitas a
progressão de penalidades, até e incluindo a desclassificação.
Art. 20º - A aplicação de penalidades não seguirá uma ordem fixa. A critério da
Comissão Disciplinar, um estudante-atleta ou equipe podem ser suspensos ou
desclassificados por uma primeira infração caso a ação do estudante-atleta ou equipe
seja considerada suficiente para a aplicação da penalidade.
Art. 21º - Além das consequências previstas neste regulamento, o faltoso ficará
sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.
Art. 22º - As legislações utilizadas pela comissão disciplinar para fins de deliberação
são os seguintes:

I-

Regulamento Geral do Evento;

II -

Regulamento Específico para o League of Legends;

III - Regulamento Específico para o Xadrez Arena;
IV Código Nacional de Organização da Justiça e Disciplina Desportiva;
V
VI

Código de Disciplina COJIF;
-Lei 8112/90.

VII

- Estatuto da Criança e Adolescente

VIII Código de Ética do Servidor Público Federal.
PARÁGRAFO ÚNICO - Outras legislações e regulamentações poderão ser utilizadas,
quando pertinente.

DOS PRÊMIOS
Art. 23º -

Os estudantes-atletas e equipes que conquistarem as duas primeiras

colocações, serão premiados com certificado de Campeão e Vice Campeão do evento.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24º - Qualquer irregularidade na competição poderá ser enviado para a comissão
dos jogos por meio a ser definido a posteriore ( e-mail ou whatsapp).
§1º -

Os estudantes-atletas ou equipes terão o prazo de até 30 (trinta) minutos

após o término do jogo para registrar o recurso, após esse prazo não serão
aceitos registro de recursos.
§2º -

Situações técnicas específicas da modalidade poderão ser resolvidas junto à

Coordenação de Modalidade.
Art. 25º - Em nenhuma hipótese, uma competição será paralisada ou alterada em
decorrência de recursos interpostos ao poder judicante e disciplinador
Art. 26º - Os participantes do evento autorizam a Comissão Organizadora, em caráter
gratuito, o uso de imagem, áudio, vídeo e qualquer outro material gerado durante a
competição para fins de divulgação do evento, tanto durante quanto após o mesmo.
Art. 27º - A Comissão Técnica e a Comissão Central Organizadora expedirão outros
documentos, se necessário, à complementação deste Regulamento Geral.
Art. 28º - Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pela
Comissão Técnica, com anuência da Comissão Central Organizadora.

ANEXO I
Modelo de autorização dos pais/responsáveis legais e cessão de som e imagem (para
participantes menores de idade)
(pode ser escrito à mão e fotografado com o documento do responsável)
Eu (nome do responsável) documento (número do documento que será utilizado) declaro
ser o responsável legal pelo menor (nome do participante) e o autorizo a participar dos
JOGOS ELETRÔNICOS DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO (eJIFMA GAMES
2021 etapa Bacabal), que ocorrerá de 27 a 28 de maio de 2021, pela internet, na condição
de jogador (estudante-atleta).
Estou ciente de que o menor referido precisará utilizar os próprios recursos (computador,
celular, software e internet) no momento dos jogos, que ocorrerão em horários a serem
definidos pela Comissão Central Organizadora do eJIFMA GAMES 2021, podendo ser
transmitido e postado permanentemente nas redes sociais, sites institucionais e outros
veículos de comunicação e que seu nome, imagem, voz e atuação poderão ser utilizados
nos materiais do evento e AUTORIZO ESTA UTILIZAÇÃO.
Cidade-Estado:
Data: ___/___/2021
Assinatura: (igual consta no documento)

Tire a foto e envie para o Chefe de Delegação

ANEXO II
Termo de compromisso e cessão de som e imagem (para maiores de idade) (pode ser
escrito à mão e fotografado com o documento)
Eu (nome) documento (número do documento que será utilizado) declaro ser MAIOR DE
IDADE e me comprometo a participar dos JOGOS ELETRÔNICOS DO INSTITUTO
FEDERAL DO MARANHÃO (eJIF GAMES 2021 etapa Bacabal), que ocorrerá de 27 a 28
de maio de 2021, pela internet, na condição de jogador (estudante-atleta).
Estou ciente das regras e me comprometo a seguí-las na íntegra. Também estou ciente de
que preciso utilizar meus próprios recursos (computador, celular, software e internet) no
momento dos jogos, que que ocorrerão em horários a serem definidos pela Comissão
Central Organizadora do eJIFMA GAMES 2021, podendo ser transmitido e postado
permanentemente nas redes sociais, sites institucionais e outros veículos de comunicação e
que meu nome, imagem, voz e atuação poderão ser utilizados nos materiais do evento e
AUTORIZO ESTA UTILIZAÇÃO.
Cidade-Estado:
Data: ___/___/2021
Assinatura: (igual consta no documento)

Tire a foto e envie para o Chefe de Delegação

ANEXO IV
Lista de Proibições de Skins de Campeões para o League of Legends
Considerando que algumas skins podem apresentar bugs capazes de alterar o
comportamento do Campeão, gerando alguma vantagem indevida, fica proibido o uso das
seguintes
skins
durante
a
competição:
29. Rek'Sai: Curtindo o Verão
1. Anivia: Gelo sombrio
30. Rengar: Mech
2. Annie: Gótica
31. Shaco: Goseong
3. Aurelion Sol: Mech
32. Shyvana: Garras-de-Crânio
4. Corki: Asas do dragão
33. Shyvana: Chamas Negras
5. Ezreal: Pulsefire
34. Sivir: Caçadora
6. Ezreal: Fliperama
35. Sona: DJ
7. Fizz: Supergaláctico
36. Syndra: Justiceira
8. Fizz: Doguinho
37. Syndra: Atlante
9. Gragas: Vândalo
38. Syndra: Dama de Ouros
10. Heimerdinger: Treinador de Dragões
39. Syndra: Guardiã Estelar
11. Jayce: Esquecido
40. Syndra: Curtindo o Verão
12. Karma: Estrela Negra
41. Syndra: Dia Nevado
13. Kayle: Pentakayle
42. Varus: Arco Celeste
14. Kennen: Infernal
43. Veigar: Chefão Final
15. Kindred: Supergalácticos
44. Viktor: Criador
16. Kog'Maw: Leão Chinês
45. Vladmir: Águas Sombrias
17. Kog'Maw: Máquina de Combate
46. Vladmir: Ladrão de Almas
18. Kog'Maw: Hextech
47. Vladmir: Emissário da Escuridão
19. Lux: Elementalista
48. Ziggs:
Chefão
20. Malphite: Barca de Ferro
21. Malzahar: Chefão
22. Nautilus: AstroNautilus
23. Neeko: Inverno Mágico
24. Nidalee: Caçadora de Cabeças
25. Nidalee: Desafiante
26. Nunu: Zumbi
27. Rakan: Queridinho

28. Renekton: Curtindo o Verão
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REGULAMENTO ESPECÍFICO
LEAGUE OF LEGENDS
●

Coordenador da Modalidade: Prof. Carlos Costa Cardoso – IFMA Campus Açailândia

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Este documento tem como finalidade reger a modalidade do jogo
League of Legends da competição intitulada eJIFMA GAMES 2021, que
acontecerá de forma remota (online), envolvendo os times classificados em
cada Campus para etapa regional, organizada pela Comissão Central
Organizadora e Comissão Técnica - Coordenação da modalidade League of
Legends.

Art. 2º - Todos os(as) estudantes-atletas devem estar cientes de todas as
regras, programação, formatos da competição e demais informações.

§1º -

Ao

participar

da competição todos os jogadores concordam com os termos e
condições estabelecidos neste regulamento.
§2º I-

Os estudantes-atletas devem:
Estar de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos
no Regulamento Geral da competição;

II -

Possuir uma conta do jogo League of Legends, e da plataforma
Battlefy (a ser definido em reunião após as inscrições na etapa
local - Bacabal) em boas condições. Esta conta deve ser válida,
não suspensa, e de uso de apenas uma única pessoa;

III -

Não ter vínculo de natureza profissional com a empresa Riot
Games, nem apresentar parentesco em primeiro grau com
funcionários da referida;

IV -

Demonstrar comportamento compatível com o código de
conduta especificado nos regulamentos geral e específico da
modalidade.

Art. 3º - Durante esta competição haverá um ou mais juízes responsáveis
pelas partidas, que poderá conferir a identidade dos estudantes-atletas, caso
julgue necessário.
Art. 4º - Ficará a critério da arbitragem as punições com relação aos casos de
desconexões, propositais ou não, pausas e atitudes desonestas, podendo o
fato ser reportado à Comissão Disciplinar para consequências maiores.

DA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

Art. 5º - Cada equipe deve ser composta por 05 (cinco) estudantes-atletas
titulares e 5 (cinco) reservas, sendo todos os integrantes do mesmo IF.

PARÁGRAFO ÚNICO - Devido às características únicas de função de cada
integrante na partida (atirador, suporte, selva, meio e topo), é recomendável

que a seleção dos
reservas siga os mesmos preceitos da seleção dos titulares.

Art. 6º - Cada equipe poderá ser inteiramente feminina, masculina ou mista.
Art. 7º - O nome da equipe será escolhido pela própria equipe e não pode ser
ofensivo, discriminatório ou conter linguagem imprópria.
Art. 8º - O nome de invocador dos estudantes-atletas não pode ser ofensivo,
discriminatório ou conter linguagem imprópria.
§1º -

Tais ocorrências serão avaliadas pelo Coordenador de

Modalidade e poderão ser penalizadas.
§2º -

Os nicknames deverão permanecer os mesmos desde o ato da

inscrição até o final do evento.
§3º -

Os estudantes-atletas deverão utilizar as suas próprias contas

para a competição;

DAS CONFIGURAÇÕES DE JOGO

Art. 9º - Serão adotadas as seguintes configurações para todas as partidas:
I-

Mapa: Summoner’s Rift;

II -

Formato 5v5 (cinco jogadores em cada equipe).

III -

Definição do Lado do Mapa: Sorteio;

IV -

Tipo de partida: competitivo;

V-

Parâmetros contabilizados: tempo para a vitória (com a
destruição do Nexus;

VI -

Servidor: Brasileiro;

VII -

Programa Gerenciador do Torneio: Battlefy (ainda a ser
definido);
1. Os nomes de invocador de todos os estudantes-atletas
registrados no Battlefy deverão ser exatamente os

mesmos
que aqueles constantes do cliente do jogo (League of
Legends).

Art. 10º - Restrições podem ser adicionadas a qualquer momento, antes ou
durante uma partida, caso existam bugs conhecidos com Campeões, Skins,
Runas, Talentos ou Feitiços de Invocador, ou se por qualquer motivo for
determinado pelo critério da Coordenação da Modalidade;

Art. 11º - A organização se isenta de quaisquer problemas causados pela
conexão;

Art. 12º - Cada

participante

terá

10

(dez) minutos para

realizar suas

configurações, na qual deverá garantir a qualidade do equipamento, conectar
e calibrar os periféricos, garantir o funcionamento do sistema de chat de voz;

§1º -

Runas e talentos vão ser configurados durante a fase de

escolha e banimento dos campeões.
§2º -

Após todos os 10 (dez) estudantes-atletas em uma partida

confirmarem que completaram as configurações, eles não poderão
mais alterá-las e nem entrar em jogos de aquecimento.

DO SISTEMA DE DISPUTA

Art. 13º - A disputa será organizada em sistema misto, dividido em Fase de
Grupos (primeira fase) e Fase de Eliminatória Simples (segunda fase). Este
Sistema de disputa ainda será definido após a determinação da quantidade
de equipes inscritas nos jogos.

Art. 14º - Na

primeira

fase, as equipes inscritas serão divididas em grupos, por sorteio simples, de
acordo com o número de inscritos.

§1º -

As equipes se enfrentarão entre si dentro do grupo em um único

turno (rodízio simples), com o vitorioso do confronto sendo declarado
em uma partida única.

§2º -

Durante a fase de grupos, a pontuação será dois (2) pontos

para cada vitória e um 1 ponto para cada derrota.

§3º -

Em caso de finalização de confronto por WO (atribuição de uma

vitória a uma equipe ou competidor quando a equipe adversária está
impossibilitada de competir, independente do motivo), será atribuída a
pontuação zero (0) para a equipe faltante e dois pontos para a equipe
presente, sendo esta declarada vencedora.

Art. 15º - Após a realização de todos os jogos da fase de grupos, as equipes
serão ranqueadas em seus respectivos grupos com base na pontuação
acumulada.

Art. 16º - O número de classificados para a fase de Eliminatórias Simples
dependerá do número de equipes inscritas e será apresentado na reunião
técnica.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de empate entre equipes, a sequência para
aplicação de critério de desempate é a seguinte:
I-

Primeiro critério de desempate: Ausência de derrota por WO;

II -

Segundo critério de desempate: confronto direto;

III -

Terceiro critério de desempate: Menor média de tempo em
vitórias na fase de grupos;
1. Ficando duas ou mais equipes empatadas neste critério,
volta-se ao item I.

IV -

Quarto critério de desempate: Novo confronto direto entre as
equipes empatadas (jogo único);

Art. 17º - Na fase de Eliminatória Simples os confrontos ocorrerão em:

§1º -

Partida única (Md1) para as oitavas de final (se houver) e

quartas de final;

§2º -

Melhor de três partidas (Md3) seguidas para semi-final,

disputa de terceiro lugar e final;

DA COMUNICAÇÃO COM OS ESTUDANTES - ATLETAS DE LOL
A ser definido

DAS CONDIÇÕES PRÉ-PARTIDA

Art. 18º - Os estudantes-atletas deverão realizar o check-in no Battlefy da
competição ou outro local de jogo definido, com 15 (quinze) minutos de
antecedência para que se possa começar uma sessão de partida;

Art. 19º - A presença dos jogadores é de total responsabilidade da equipe.

Art. 20º - As equipes terão 10 (dez) minutos para que todos os cinco jogadores
estejam presentes, caso contrário, o time que não apresentar todos os
membros sofrerá derrota por W.O.

§1º -

Caso a situação ocorra com ambas as equipes em uma partida

da Fase de Grupos, registrar-se-á 0 (zero) pontos e W O para ambas.

§2º -

Caso a situação ocorra com ambas as equipes em uma partida

da Fase de Eliminatórias, terá um prazo adicional de 10 minutos,
permanecendo a ausência de ambas as equipes a Coordenação de
Modalidade se reunirá para deliberar sobre a situação podendo
eliminar ambas as equipes ou abrir um prazo maior.

Art. 21º - Nos confrontos em que o vitorioso seja decidido em melhor de três
partidas, as mesmas ocorrerão consecutivamente, com intervalo de 10 (dez)
minutos entre as partidas.

Art. 22º - É possível a substituição de jogadores de uma partida para a outra.

DAS CONDIÇÕES DURANTE A SELEÇÃO DE CAMPEÕES

Art. 23º - Durante a seleção de campeões, os técnicos das equipes poderão
permanecer no canal de voz para auxiliar nas composições e estratégias.

Art. 24º - Assim que a partida iniciar, a comunicação com os técnicos deverá ser
finalizada.

Art. 25º - Caso um jogador escolha o campeão errado, o saguão NÃO será
refeito.

Art. 26º - Em caso de bugs durante a seleção de campeões, o saguão será
refeito repetindo os banimentos e campeões selecionados até então.

Art. 27º - Considerando que algumas skins podem apresentar bugs capazes de
alterar o comportamento do Campeão, gerando alguma vantagem indevida,
fica proibido o uso das skins constantes na Lista de Proibições de Skins de
Campeões para o League of Legends (Anexo IV).

Art. 28º - A Organização poderá adicionar, em Boletins Oficiais no site do
evento, novas proibições de skins, caso surjam novos bugs conhecidos com
os Campeões.

DAS REGRAS DURANTE A PARTIDA

Art. 29º - Em caso de falhas técnicas (desconexão, hardware e periféricos) cada
equipe terá direito a um total de 10 (dez) minutos (contínuos ou fracionados)
de pause para realizar sua devida manutenção.

§1º -

Este pause NÃO poderá ser somado aos 10 minutos do início

da partida.

§2º -

Após o tempo decorrido a equipe deverá continuar a partida,

caso contrário sofrerá derrota por W.O.

Art. 30º - Durante as partidas, o CHAT DE TEXTO deverá ser utilizado única e
somente para avisos e pedidos de pause;

Art. 31º - Ambas as equipes são responsáveis por reportar o resultado das
partidas (vitorioso e o tempo para a vitória), cabendo às mesmas fornecer
provas no formato de mídia (screenshots) do resultado reportado;
DA SELEÇÃO QUE REPRESENTARÁ O IFMA NOS eJIF NACIONAIS

Art. 32º - Para fins de seleção IFMA e participação da competição nacional a ser
realizada em setembro/2021, será convocado o time ganhador (titular e
reservas) do eJIFMA (fase regional).
Art. 33º - Em caso de impossibilidade de participação de uma equipe
previamente convocada, será convocada a equipe subsequentes na ordem
de classificação das equipes.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade,
com anuência da Comissão Geral Organizadora, não podendo essas
resoluções contrariar o Regulamento Geral.
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REGULAMENTO ESPECÍFICO
XADREZ ARENA
Coordenador de Modalidade: Luciano Leite da Silva – Assistente em
Administração – Campus Maracanã.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - A competição de Xadrez Arena será realizada integralmente online, na
Plataforma gratuita Lichess.org, de acordo com este Regulamento. Todos(as)
os(as) estudantes-atletas devem estar cientes de todas as regras,
programação, formatos da competição e demais informações. Ao participar
da competição todos os estudantes-atletas concordam com os termos e
condições estabelecidos neste regulamento.

Art. 2º - Os estudantes-atletas devem:

§1º -

Estar de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos

no Regulamento Geral da competição;

§2º -

Possuir uma conta no site Lichess.org em boas condições. Esta

conta deve ser válida, não suspensa, e de uso de apenas uma única
pessoa;

§3º -

Possuir conta do domínio @acad.ifma.edu.br ativa.

§4º -

Demonstrar comportamento compatível com o código de

conduta especificado nos regulamentos geral e específico da
modalidade, observando especialmente as vedações relativas ao
controle de fair-play.

DA ARBITRAGEM

Art. 3º - Durante esta competição serão nomeados um ou mais árbitros
responsáveis pelas partidas, sendo um destes o Coordenador da
Modalidade.

Art. 4º - O uso de computador (engine de xadrez), caso seja identificado pela
plataforma Lichess.org, será punido com a eliminação da competição e
banimento pelo aplicativo.

Art. 5º - Ficará a critério da Coordenação de Modalidade aplicar punições com
relação aos casos de desconexões, propositais ou não, pausas e atitudes
anti-desportivas.

DAS INSCRIÇÕES

Os(as) alunos(as) poderão participar apenas individualmente.

Os

estudantes-

atletas

devem identificar seu Apelido (Nick) no Lichess.org previamente no
formulário de inscrição do eJIFMA Games etapa Bacabal 2021.

DA COMPETIÇÃO

Art. 6º - O evento será composto por 1 etapa dia 27 ou 28 de maio de 2021
com a duração de 1 (uma ) hora o para o torneio feminino como para o
masculino, em horários e turnos a serem definidos na tabela a ser divulgada
pela Comissão Organizadora.

Art. 7º - O link da etapa/arena da competição, tanto masculino quanto feminino,
será enviado para o email do atleta participante até 1h (uma hora) antes de
cada etapa/arena.

Art. 8º - No email, juntamente com o link, o aluno receberá uma senha para
acesso à etapa/arena.

Art. 9º - Na etapa/arena diária, todos os atletas enfrentam-se uns aos outros,
conforme a disponibilidade de atletas, sendo o site Lichess responsável pelos
emparceiramentos. É possível, portanto, que um atleta enfrente um mesmo
oponente duas vezes. A organização não possui controle sobre tal
configuração.
Art. 10º - No início da etapa/arena, os jogadores serão emparceirados
baseando-se nos ratings da sua conta Lichess. Terminada uma partida, o
atleta, voltará a aguardar o emparceiramento com um jogador de rating
próximo ao seu. Quanto mais rapidamente uma partida for terminada, mais
vezes o atleta pode jogar e acumular mais pontos.

Art. 11º - É vedado a todos os atletas durante a etapa/arena:
a) a consulta a programas computacionais de xadrez (engines) .
b) a consulta a outros atletas, a servidores ou a terceiros.
c) a consultas a sites e vídeos sobre xadrez na internet.
d) a

consulta

a

quaisquer

materiais

impressos

(livros,

revistas,

publicações sobre xadrez).
e) a consulta a conhecimentos e informações sobre xadrez em meios
diversos.

Parágrafo único. A ofensa a quaisquer vedações deste artigo é
passível de desclassificação do atleta do torneio.

Art. 12º - Será obrigatório que o estudante-atleta esteja logado na sala do
Google Meet e deixe a câmera aberta com o microfone ligado durante toda a
rodada, para controle do fair play durante o torneio, então atenção ao
disposto no art. 11º

Art. 13º - O ritmo de jogo será de 3+2, ou seja, 3 minutos iniciais, com bônus de
2 segundos a cada lance realizado, em todas as etapas/arenas.

Art. 14º - Serão obedecidas as regras da plataforma https://lichess.org/ para
questões de arbitragens. Em caso de desconexão do adversário, o
estudante-atleta deverá esperar o tempo de seu oponente chegar a zero para
obter a vitória.

Art. 15º - Não será habilitada a função “berserk” (troca de tempo por bônus na
pontuação).

Art. 16º - Existe um

tempo

limite para a primeira jogada na partida. Não realizá-la no período
determinado significará uma vitória para o oponente.

Art. 17º - Empatar o jogo nos primeiros 10 lances não dará ponto a nenhum dos
jogadores.
Art. 18º - Se um jogador empata consecutivos jogos em na arena/etapa, apenas
o primeiro empate será pontuado, ou empates que durarem mais que 30
movimentos. A sequência de empates pode ser quebrada somente por uma
vitória, não por uma derrota ou outro empate.

DA CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Art. 19º - Dentro de cada etapa/arena, conforme as regras do Lichess, cada
vitória vale 2 (dois) pontos, cada empate vale 1 (um) ponto e cada derrota
vale 0 (zero) ponto. Atenção: A pontuação gerada por vitórias e empates na
arena Lichess não é a utilizada para fins da classificação geral no circuito.
Art. 20º - Haverá bônus por vitórias seguidas na etapa/arena, seguido a
seguinte metodologia do Lichess:
a) Se o atleta ganhar 2 jogos em seguida, iniciará uma sequência de
pontos em dobro, representada por um ícone de chamas na
pontuação.
b) Os jogos seguintes valerão o dobro de pontos até que o atleta perca
uma partida. Ou seja, uma vitória valerá 4 pontos, um empate 2 e uma
derrota continuará valendo nenhum ponto.
c) Por exemplo, 2 vitórias seguidas por um empate valerão 6 pontos: 2 +
2 + (2 x 1).

Art. 21º - A

pontuação

de classificação geral utilizada para fins do circuito eJIFMA, a partir da
classificação obtida por etapa no Lichess, seguirá a seguinte metodologia:

POSIÇÃO NA ETAPA/ARENA

PONTUAÇÃO

1º colocado na etapa/arena

15 (quinze) pontos

2º colocado na etapa/arena

12 (doze) pontos

3º colocado na etapa/arena

10 (dez) pontos

4º colocado na etapa/arena

8 (oito) pontos

5º colocado na etapa/arena

7 (sete) pontos

6º colocado na etapa/arena

6 (seis) pontos

7º colocado na etapa/arena

5 (cinco)pontos

8ºcolocado na etapa/arena

4 (quatro) pontos

9º colocado na etapa/arena

3 (três) pontos

10º colocado na etapa/arena

1 (um) ponto

Art. 22º - O torneio, a classificação e a contagem de pontos será separada em
duas categorias: masculina e feminina.

Art. 23º - Os campeões do circuito serão os estudantes-atletas que tiverem a
maior pontuaçção na etapa/arena.
DA CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPE

Art. 24º - Para a convocação da equipe do IFMA campus Bacabal para a etapa
Estadual

dos

jogos,

serão

classificados(as)

os(as)

4

estudantes-atletas na classificação final, masculilno e feminina.

primeiros(as)

DO DESEMPATE

Art. 25º - Caso haja empate entre alunos na disputa individual pelas 4 primeiras
colocações, será disputado um torneio desempate somente com os (as)
estudante-atletas empatados logo a seguir do resultado final da etapa dos
jogos.

DA SELEÇÃO QUE REPRESENTARÁ O IFMA NOS eJIF NACIONAIS

Art. 26º - Para fins de seleção IFMA e participação da competição nacional,
serão convocados os 4 alunos melhores classificados individualmente no
torneio masculino e as 4 alunas melhores classificadas individualmente
no torneio feminino, independente do seus campi de origem ou equipe na
qual tenham participado. Em caso de impossibilidade de participação de
um dos alunos atletas inicialmente convocados, serão convocados os
alunos subsequentes na ordem de classificação individual;
Art. 27º - A análise para escolha dos alunos atletas será definida em conjunto
entre o coordenador da modalidade e os técnicos dos alunos atletas que
tiveram a melhor classificação na competição, em reunião a ser definida
pelo coordenador da Modalidade de Xadrez.
Art. 28º - Para participação nos jogos nacionais, não haverá inscrição de
atleta reserva, conforme regulamento dos eJIF Games 2021 (etapa
nacional).

DA REUNIÃO PELO GOOGLE MEET
Art. 29º - Para participar da competição e para fins de controle do fair play e de
coibir práticas anti-desportivas, o estudante-atleta deverá estar logado no
aplicativo Google Meet, com câmera e microfone habilitados

Art. 30º - O link da

sala

do

Google Meet será enviado para o email dos participantes, no dia etapa/arena,
até 45 minutos antes do inicio do primeiro dia de etapa/arena. O mesmo link
da sala Google Meet servirá para todos os dias de competição.

§1º -

Todos os estudantes-atletas deverão participar da reunião.

§2º -

Caso algum aluno esteja impossibilitado de participar com

câmera e microfone ligados, deverá comunicar imediatamente à
organização.
§3º -

Os canais de vídeo e voz serão gravados

e poderão ser

consultados pela Organização do evento, a fim de detectar fraudes ou
condutas inadequadas.
§4º -

Para fins de participação na etapa nacional, o aplicativo de

video e audio utilizado pela organização nacional será o Zoom.
§5º -

Os atletas não poderão comunicar-se uns com os outros

durante a reunião Google Meet.
Art. 31º - Os casos omissos neste regulamento serão analisados pela
Coordenação de Modalidade e demais Comissões e subcomissões
organizadoras.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
Dpto. de Extensão e Relações Ins tucionais - Campus Bacabal - DERI-BAC
EDITAL Nº 5/2021

SELEÇÃO INTERNA DE ALUNOS BOLSISTAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL IF MAIS
EMPREENDEDOR IFMA CAMPUS BACABAL

A Coordenação do Projeto Promovendo a segurança e conquistando a confiança do consumidor do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão- IFMA campus Bacabal, torna público
o PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL IF
MAIS EMPREENDEDOR, aos estudantes do Campus Bacabal.
DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO
INSTITUCIONAL IF MAIS EMPREENDEDOR.

DE

BOLSISTAS

PARA O

PROGRAMA

1. DOS OBJETIVOS
1.1 Este edital visa selecionar estudantes dos cursos presenciais do Campus Bacabal, regularmente
matriculados no 1º Semestre de 2021, para participação como bolsistas no Projeto IF Mais
Empreendedor.
1.2 As atividades da consultoria têm previsão de duração de 06 (meses) e serão realizadas durante o
período compreendido entre os meses de junho e novembro de 2021, considerando o projeto
“Promovendo a segurança e conquistando a confiança do consumidor: Treinamento dos manipuladores
de alimentos das micro e pequenas empresas do ramo serviço de alimentação de Bacabal quanto à
higiene e boas práticas de manipulação de alimentos” do Campus Bacabal aprovado no Edital IF Mais
Empreendedor.
1.3 Em razão das orientações para distanciamento social as atividades que demandem reuniões,
conversas e/ou apresentação de materiais/informações deverão ser realizadas de forma online
evitando-se ao máximo reuniões e/ou conversas presenciais.
1.4 As bolsas ofertadas aos(as) estudantes permitirá que eles ponham em prática os conhecimentos
teóricos adquiridos no curso de Tecnologia de Alimentos e curso Técnico Integrado em Química bem
como percebam como acontece a rotina do setor de alimentos, trazendo dessa forma, experiência aos
alunos, a fim de prepará-los para a dinâmica de atuação profissional.
2. DO PÚBLICO-ALVO
O Programa é destinado aos discentes do IFMA Bacabal regularmente matriculados nos cursos
Técnico Integrado em Química e Superior em Tecnologia de Alimentos, na modalidade presencial, de
acordo com os critérios do item 5.2 (Das vagas previstas).
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições no Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente de forma remota pela ficha de
inscrição disponível no link: https://forms.gle/cpLwcLwZYy7guk2ZA entre os dias 19 de maio de
2021 até às 23:59 horas de 20 de maio de 2021.
Parágrafo único: Inscrições realizadas a partir das 00:00 horas do dia 21 de Maio de 2021, serão
automaticamente indeferidas.
3.2 Poderão inscrever-se os discentes do Campus Bacabal do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, regularmente matriculados nos cursos previstos no Item 2, desde que

atendam aos seguintes critérios:
3.2.1 Ter disponibilidade de 20 h (vinte horas) semanais para dedicação ao projeto.
3.2.2 Não ter vínculo empregatício e não receber outra bolsa (Fadema, Fapema, CNPq, Monitoria,
Pesquisa, Extensão, etc.) nesta ou em qualquer outra instituição de ensino.
3.2.3 Estar devidamente matriculado no segundo ou terceiro ano, no caso dos alunos do curso técnico
integrado, tendo como base o primeiro semestre letivo de 2021. No caso dos alunos do curso superior
em Tecnologia de Alimentos os mesmos já devem ter cursado a disciplina Higiene e Controle de
Qualidade na Indústria de Alimentos.
4. DAS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS NO ATO DA INSCRIÇÃO:
4.1 Atender todos os critérios do item 5.2 – Das vagas previstas.
4.2 Preencher e responder todas as perguntas do formulário de inscrição disponibilizado pelo link:
https://forms.gle/cpLwcLwZYy7guk2ZA
4.3 É de inteira responsabilidade do candidato, estar atento a todas as informações contidas neste
Edital, bem como das informações efetuadas na ficha de inscrição.
4.4 É necessário possuir conta bancária em nome do bolsista com PIX cadastrado.
4.5 Ter disponibilidade de equipamentos de informática pessoal e acesso à internet, para exercer
atividades remotas.
4.6 O candidato poderá se candidatar apenas a uma vaga.
Parágrafo Único: Todas as informações contidas na ficha de inscrição poderão ser verificadas pela
Coordenação de Extensão e pelos Coordenadores dos Projetos, e qualquer informação inverídica, ou
que não atenda aos critérios estabelecidos neste Edital, eliminará automaticamente o candidato no
processo.
5. DA CATEGORIA, BENEFÍCIO E DAS VAGAS
5.1 Do valor da bolsa
O valor mensal das bolsas será de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes aos meses em que
participarem do programa. A carga horária semanal será de 20hs (vinte horas) semanais. A bolsa
será concedida por um período de 06 meses.
5.2. Das vagas previstas:
Nº
Vagas

Campus

Critérios

1

Bacabal

Discente que esteja cursando a
partir do 2º ano do curso Técnico
Integrado em Química.

5

Bacabal

Discente do curso Tecnologia de
Alimentos que tenha cursado a
disciplina - Higiene e Controle de
Qualidade
na
Indústria
de
Alimentos

Parágrafo único: a vaga não preenchida no curso técnico será disponibilizada para preenchimento por
alunos do curso Superior em Tecnologia de Alimentos do Campus Bacabal.
5.3 Das atribuições das atividades:
5.3.1 Os discentes selecionados deverão atender as atividades relacionadas aos objetivos do
Trabalho, direcionadas e organizadas pelo Coordenador do Projeto.
5.3.2 Ter disponibilidade de 20 horas semanais para participar do Projeto.

6. COMPETÊNCIAS
6.1 Compete ao aluno bolsista selecionado:
I- Preencher o Plano de Trabalho e Autorização dos pais ou responsável legal quando o aluno for
menor.
II- Cumprir com zelo todas as atividades contidas no plano de trabalho.
III- O bolsista que deixar de atender a qualquer dos itens I a II, do artigo 6.1, será automaticamente
desligado do programa.
IV- Ter acesso a equipamentos de informática e internet próprios para exercer as atividades via remota.
6.2 É vedado ao aluno bolsista:
I- Substituir servidor efetivo ou terceirizado nas suas atribuições;
II- Executar atividades em locais insalubres, perigoso e/ou penosos;
III- Realizar atividades entre as vinte e duas horas de um dia e às seis horas do dia seguinte.
IV- Realizar atividades em horários que venham prejudicar a sua vida escolar/acadêmica.
7. AO COORDENADOR DO PROJETO
7.1 Compete
I- Orientar o bolsista nas atividades relacionadas aos componentes curriculares;
II- Encaminhar o Plano de Trabalho e Autorização dos pais ou responsável legal quando o aluno for
menor ao Coordenador do Projeto.
8. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
8.1 A divulgação das inscrições homologadas ocorrerá em 21 de Maio de 2021, exclusivamente no site:
https://bacabal.ifma.edu.br/
9. O PROCESSO DE SELEÇÃO SERÁ EFETUADO EM ETAPA ÚNICA
9.1 Os candidatos serão selecionados conforme distribuição de vagas constante no Item 5.2 Das vagas
previstas;
9.2 A ordem de classificação será definida pelo valor do Índice de Rendimento Acadêmico - IRA,
constante no Quadro Resumo do Histórico Escolar Parcial, que deverá ser emitido e encaminhado pelo
aluno através do https://forms.gle/cpLwcLwZYy7guk2ZA
9.3 Serão selecionados para serem bolsistas do Projeto, os candidatos que obtiverem os maiores
Índice de Rendimento Acadêmico - IRA, seguindo a distribuição das vagas constante no Item 5.2.
9.4 Em caso de empate, serão aplicados os seguintes critérios de desempate:
a) O candidato que estiver cursando o período letivo mais avançado;
b) Maior idade;
c) Maior número de participações em Projetos de Extensão a ser consultado pela equipe de seleção
no SUAP.
10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A divulgação do resultado
https://bacabal.ifma.edu.br/.

final

será

no

dia

11. DO CRONOGRAMA
Atividades

Data

25

de

Maio

de

2021,

no

site:

Lançamento do Edital

19/05/2021

Período das Inscrições

19/05/2021 a
20/05/2021

Homologação das Inscrições

21/05/2021

Análise do coeficiente de rendimento

21/05/2021

Resultado Preliminar

21/05/2021

Recursos contra o resultado preliminar

24/05/2021

Análise dos recursos

25/05/2021

Divulgação do resultado final

25/05/2021

Entrega dos documentos inciso II, item 7.1
Início das Atividades

25/05/2021 a
26/05/2021
A partir de 07/06/2021

12. DA DURAÇÃO DO PROGRAMA E PAGAMENTO DE BOLSAS
12.1 O Programa IF Mais Empreendedor, a que se refere este Edital tem previsão de início para
07/06/2021, e previsão de término em 13/12/2021.
12.2 Não haverá pagamento retroativo ou antecipado de bolsas.
12.3 A bolsa será concedida no prazo de até 06 meses.
12.4 É necessário possuir conta bancária em nome do bolsista com PIX cadastrado.
12.5 O discente selecionado só iniciará suas atividades após assinatura do Plano de Trabalho.
12.6 O valor mensal da bolsa é de R$ 400,00.
12.7 O pagamento da bolsa se dará mediante apresentação de relatório de atividades efetuadas pelo
Coordenador do Projeto, encaminhada à Fadema.
12.8. Em comum concordância entre os discentes bolsistas e os coordenadores das áreas, o discente
selecionado poderá executar as atividades no período total
ou parcial do recesso escolar, fazendo
jus aos dias que teve efetivamente efetuado as atividades.
12.9. O discente contemplado com a Bolsa Treinamento estará vinculado ao Programa durante o
período estipulado no Plano de Trabalho.
13. DO CANCELAMENTO DA BOLSA
13.1 O discente perderá a bolsa, se:
I- Afastar-se da instituição sem aviso-prévio (abandonar o curso);
II- Concluir o curso;
III- Trancar a matrícula;
IV- Por indisciplina;
V- Por solicitação do bolsista.
14. DO RECURSO
14.1 É facultado aos candidatos impetrar recurso administrativo contra os resultados das etapas desta
seleção, conforme item 11 - Do Cronograma.
14.2 O recurso deverá ser encaminhado por e-mail para acoordenação do projeto através do e-mail:
livia.pinho@ifma.edu.br, obedecendo os prazos do Edital, informando o motivo do recurso e sua
devida justificativa.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Será firmado Plano de Trabalho entre o discente selecionado e o Campus Bacabal do Instituto
Federal do Maranhão;
15.2 A participação no programa não gera qualquer vínculo empregatício;

1 5 . 3 As despesas decorrentes do Programa de Bolsa Treinamento do Campus Bacabal, a ser
executado em 2021, correrão à conta das dotações do Programa IF Mais Empreendedor.
15.4 A seleção dos candidatos será realizada nos termos do Edital, conduzida pelo coordenador do
Projeto.
15.5 Somente após a assinatura do Plano de Trabalho, o discente estará efetivamente incluído no
programa de Bolsa Treinamento;
15.6 Caberá à Coordenação do projeto junto com a Coordenação Institucional do Programaresolver os
casos omissos e as situações não previstas neste edital;
15.7 A qualquer tempo este Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de
interesse público, sem que isso implique direito de indenização de qualquer natureza;
15.8 Havendo contingência e ou restrições orçamentárias pelo Governo Federal, poderá haver cortes
no pagamento de bolsas, em concordância com o orçamento aprovado pela União com aviso prévio
aos coordenadores dos bolsistas selecionados.
15.9 Esclarecimentos e maiores informações poderão ser obtidos com a coordenação do projeto no
Campus Bacabal, através do email edvaldo.filho@ifma.edu.br

Bacabal, 18 de Maio de 2021.

Livia Xerez Pinho
Coordenador do Programa IF Mais Empreendedor (Campus Bacabal)

Silimar Costa da Silva
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Isa Prazeres Pestana
DIRETORA GERAL DO IFMA/BACABAL
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
Gabinete da Diretoria - Campus Bacabal - GAB-BAC
EDITAL Nº 19/2021

PROCESSO SELETIVO IFMA 2021 IFMA CAMPUS BACABAL
CONVOCAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELAS VAGAS REMANESCENTES DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E
INFORMÁTICA- FORMA INTEGRADA.

A DIRETORA GERAL PRÓ-TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO IFMA CAMPUS
BACABAL TORNA PÚBLICO O PRESENTE EDITAL CONTENDO CONVOCAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NAS VAGAS
REMANESCENTES DO CURSO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EM ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA, NA FORMA INTEGRADA,
DECORRENTES DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO UNIFICADO DO IFMA AOS CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO, NAS FORMAS INTEGRADA, CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO/2021.

1. DO CRONOGRAMA

DATA

ATIVIDADE

20 a 23/05/2021

Manifestação de Interesse nas Vagas
Remanescentes

24/05/2021

Divulgação da lista de convocados e de
excedentes

25 a 26/05/2021

Matrícula dos candidatos convocados

2. DAS VAGAS E DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELAS VAGAS
2.1 O quantitativo de vagas disponível nesse edital origina-se do cancelamento de matrículas ou da não confirmação de matrícula dos
candidatos relacionados em chamadas anteriores do referido processo seletivo.
2.1.1

As vagas remanescentes encontram-se descritas no Anexo I deste Edital.

2.2 Ficam convocados, de acordo com o item 14.9 do Edital nº 001/2021/PRENAE, os candidatos listados no anexo IV deste edital, para
MANIFESTAREM INTERESSE PELAS VAGAS REMANESCENTES do Curso Técnico de Nível Médio em Administração e Informática na
forma integrada e, respeitado as disposições deste Edital.
2.3 Através desse edital os candidatos somente poderão manifestar interesse pelas vagas remanescentes do curso para o qual está inscrito
neste seletivo.
2.4 Os candidatos convocados para manifestação de interesse pelas vagas deverão acessar o link e preencher o formulário eletrônico
conforme abaixo:

CAMPUS

LINK DE ACESSO

PERÍODO

BACABAL

https://forms.gle/4GMYNppT36WcirNz7

20 a 23/05/2021

3. DAS REGRAS PARA OCUPAÇÃO DAS VAGAS REMANESCENTES
3.1 No dia 24 de maio de 2021, será publicada as listas com resultado dos candidatos, por cota, que manifestaram interesse nas vagas,
respeitando-se a ordem de classificação de acordo com o número do score dos candidatos.
3.2 Aqueles contemplados dentro do número de vagas em suas respectivas formas e cotas serão convocados para realizar matrícula de 25 a
26 de maio de 2021.
3.3 Caso o número de candidatos, que manifestarem interesse pelas vagas, seja maior que o número de vagas a serem preenchidas será
formada uma nova lista de excedentes.
3.3.1 Os candidatos desta nova lista de excedentes poderão ser convocados, respeitando-se a ordem de classificação, caso não sejam
preenchidas todas as vagas ou haja desistências posteriores.

4. DAS VAGAS REMANESCENTES PARA COTISTAS
4.1 O preenchimento das vagas remanescentes destinadas a candidatos pretos, pardos, indígenas e deficientessubmetem-se às mesmas
exigências e procedimentos constantes no Edital nº 22 de 01.04.2021, que poderá ser encontrado do link
https://portal.ifma.edu.br/seletivo-unificado/.
4.2 Caso não haja candidatos interessados nas vagas de qualquer uma das cotas, deverá se chamar candidatos de outras cotas seguindose as regras contidas no quadro do anexo III.

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA AS MATRÍCULAS
5.1
Toda a documentação para a realização das matrículas são as mesmas que constamno Edital nº 22 de 01.04.2021, que poderá ser
encontrado do link https://portal.ifma.edu.br/seletivo-unificado/, respeitando-se as documentações especificas para cada cota.

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO E MATRÍCULAS
6.1 Dos Procedimentos para fins de Heteroidentificação.
6.1.1 Além de toda a documentação (de acordo com sua classificação de vaga), no momento da realização das matrículas presenciais, o
candidato classificado pelo sistema de cotas (pretos e pardos) deverá trazer o formulário de autodeclaração (anexo II) preenchido e assinado.
6.1.2 Para confirmação da autodeclaração, através do procedimento de heteroidentificação, será realizada uma fotografia do candidato,
conforme consta no subitem 3. a 3.11 do Edital nº 22/2021, (https://portal.ifma.edu.br/).

6.2 Das Matrículas
6.2.1. As matrículas dos candidatos classificados para os Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio nas formas Integrada ao
Ensino Médio serão efetuadas de forma presencial através do endereço: Avenida Governador João Alberto, s/n, Areal, Bacabal/MA, CEP
65700-000, conforme consta no subitem 4. a 4.3. Edital nº 22/2021, (https://portal.ifma.edu.br/), através do agendamento realizado pelo
Departamento de Registro e Controle Acadêmico.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1
Os candidatos classificados no Processo Seletivo Técnico Unificado IFMA 2021, com matrículas já efetuadas, não poderão manifestar
interesse em concorrer às vagas dispostas neste Edital.
7.2 O cronograma deste Edital, bem como os procedimentos e prazos aqui descritos, poderão sofrer alterações repentinas em decorrência de
ações relativas à pandemia da COVID-19.
7.2.1 Eventuais alterações serão publicadas no Portal do IFMA (https://portal.ifma.edu.br/).
7.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos atos referentes aos procedimentos de heteroidentificação e de
matrícula regidos por este Edital, no Portal do IFMA (https://portal.ifma.edu.br/).
7.4
7.5

São meios oficiais de comunicação com os candidatos: matricula.bacabal@ifma.edu.br e drca.bacabal@ifma.edu.br
Os casos omissos serão julgados pela Direção Geral do IFMA Campus Bacabal.

Bacabal, 20 de maio de 2021.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora Geral “Pró-Tempore” do Campus Bacabal

ANEXO I AO EDITAL Nº xx/ 2021 - Direção Geral IFMA CAMPUS BACABAL - QUADRO DE VAGAS
ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA – IFMA Campus Bacabal.

REMANESCENTES – CURSO TÉCNICO EM

CAMPUS BACABAL
VAGAS
COTAS
ESCOLA PÚBLICA

EIXO
TECNOLÓGICO

CURSOS

FORMA

TURNO

RENDA SUPERIOR 1,5

VAGAS
TOTAIS

RENDA ATÉ 1,5 SALÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO PER

MÍNIMO PER CAPITA

CAPITA

DEFICIENTE

PPI
(1)

GESTÃO E

TÉCNICO EM

NEGÓCIOS

ADMINISTRAÇÃO

INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

INTEGRADA VESPERTINO

TÉCNICO EM
INTEGRADA
INFORMÁTICA

MATUTINO

D
(1)

DEMAIS DEMAIS PPI
(1)

(D1)

(2)

PPI
D
(2)

CONCORRÊNCIA

INÍCIO DO
CURSO
(SEMESTRE)

AC

(D)
PPI

AMPLA

DEMAIS DEMAIS
(2)

(D2)

06

05

01

1º

05

03

02

1º

NOTA: Legenda referente às cotas:
D- Ações afirmativas-candidatos com deficiência, independente de renda familiar e escola de origem.
PPI (1) Candidato autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar brutaper capta igual ou inferir a 1,5 salário mínimo que tenham
cursado, integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4
deste Edital e a Lei 12.711/2012.
PPI D (1)- Candidato com deficiência autodeclarados pretos pardos ou indígenas, que tenham renda familiar brutaper capta igual ou inferior a 1,5
salário mínimo e que tenham cursado integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo
candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
DEMAIS (1) Candidato com renda familiar bruta per capta igual ou inferir a 1,5 salário mínimo que tenham cursado, integralmente em escolas
públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
DEMAIS (D1)- Candidato com deficiência não autodeclarados autodeclarados pretos pardos ou indígenas, com renda familiar brutaper capta igual
ou inferir a 1,5 salário mínimo que tenham cursado, integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma
pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
PPI (2) - Candidato autodeclarado pretos, pardos ou indígenas independente da renda, art 14, II, Portaria Normativa n°18/2012 que tenham cursado,
integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste
Edital e a Lei 12.711/2012.
DEMAIS (2)- Candidato independente da renda, art 14, II, Portaria Normativa n°12/2012 que tenham cursado, integralmente em escolas públicas o
ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
DEMAIS (D2)- Candidato com deficiência não autodeclarados pretos pardos ou indígenas, independente da renda, art 14, II, Portaria Normativa
n°12/2012 que tenham cursado, integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato,
conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012
PPI D (2) - Candidato com deficiência autodeclarados pretos, pardos e indígenas independente da renda art 14, II, Portaria Normativa n°18/2012 que
tenham cursado, integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2
e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
AC- AMPLA CONCORRÊNCIA

ANEXO II FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CONCORRER
ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PRETOS (AS) E PARDOS (AS)

Dados pessoais:
Nome: _________________________________
CPF: _____________________
RG: _______________
Data de nascimento: / / Sexo:
Masculino ( ) Feminino ( ) outro
Telefone: _________________
Dados da Inscrição:
Campus: _____________________________ Curso
pretendido: ______________________________ N°
inscrição: _____________________________
Auto declaração:
Para atender ao Edital nº 01, de 06 de janeiro de 2021, declaro-me de cor preta ou parda, da raça etnia negra e definidas
como tais, conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem como estou ciente
de que se for detectada falsidade desta declaração estarei sujeito às penalidades legais, inclusive de eliminação deste
Processo Seletivo, em qualquer fase, e de anulação de minha matrícula caso tenha sido matriculado após procedimento
regular, em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Assinatura do Candidato

Anexo III

ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES
ESCOLA PÚBLICA COM RENDA ATÉ 1,5 SALÁRIO
LISTA A
Renda até
1,5 salário
mínimo
(Declarados)
PPI (1)

1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes da Lista A, convocar prioritariamente os
excedentes da Lista B, conforme número de vagas;

2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes da Lista B, convocar prioritariamente os
excedentes da Lista C;

3. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista C, convocar os
excedentes da Lista D.

4. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D, convocar os
excedentes da LISTA A (D).

5. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista A(D), convocar
os excedentes da LISTA B (D).

6. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista B(D), convocar
os excedentes da LISTA C (D).

7. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista C(D), convocar
os excedentes da LISTA D (D).

8. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D(D), convocar
os excedentes da Ampla Concorrência.

LISTA A (D)
Renda até
1,5 salário
mínimo
(Declarados
e
Deficiente)
PPI (D) (1)

1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes da Lista A (D), prioritariamente convocar
excedentes da Lista A, conforme número de vagas;

2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes da Lista A, convocar prioritariamente os
excedentes da Lista B (D);

3. Após matrícula ainda existindo vagas não existindo
excedentes da Lista B (D), convocar prioritariamente os
excedentes da Lista B.

4. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista B, convocar os
excedentes da LISTA C (D).

5. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista C(D), convocar
os excedentes da LISTA C.

6. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista C, convocar os
excedentes da LISTA D (D).

7. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D(D), convocar
os excedentes da LISTA D.

8. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D, convocar os
excedentes da Ampla Concorrência.

LISTA B
Renda até
1,5 salário
mínimo
(Não
Declarados)
DEMAIS (1)

1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista B, prioritariamente
convocar os excedentes da Lista A, conforme número de
vagas;

2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista A, convocar
prioritariamente os excedentes da Lista C;

3. Ainda existindo vagas e não existindo excedentes a serem
convocados da Lista C, convocar os excedentes da Lista D.

4. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D, convocar os
excedentes da LISTA A (D).

5. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista A(D), convocar os
excedentes da LISTA B (D).

6. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista B(D), convocar os
excedentes da LISTA C (D).

7. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista C(D), convocar os
excedentes da LISTA D (D).

8. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D(D), convocar os
excedentes da Ampla Concorrência.

LISTA B (D)
Renda até
1,5 salário
mínimo
(Não
Declarados e
Deficientes)
DEMAIS (D1)

1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes da Lista B (D), convocar prioritariamente
excedentes da Lista A (D) conforme número de vagas;

2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes da Lista A (D) convocar prioritariamente
excedentes da Lista A, conforme número de vagas;

3. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes da lista Lista A

convocar prioritariamente

excedentes da Lista B, conforme número de vagas.

4. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista B, convocar os
excedentes da LISTA C (D)

5. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista C(D), convocar os
excedentes da LISTA C.

6. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista C, convocar os
excedentes da LISTA D (D).

7. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D(D), convocar os
excedentes da LISTA D.

8. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D, convocar os
excedentes da Ampla Concorrência.

ESCOLA PÚBLICA COM RENDA SUPERIOR A 1,5 SALÁRIO

LISTA C
Renda maior
1,5 salário
mínimo
(Declarados)
PPI (2)

1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista C, convocar
prioritariamente os excedentes da lista A, conforme número
de vagas;

2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista A, convocar
prioritariamente os excedentes da lista B;

3. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista B, convocar os
excedentes da lista D.

4. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D, convocar os
excedentes da LISTA A (D).

5. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista A(D), convocar os
excedentes da LISTA B (D).

6. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista B(D), convocar os
excedentes da LISTA C (D).

7. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista C(D), convocar os
excedentes da LISTA D (D).

8. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D(D), convocar os
excedentes da Ampla Concorrência.

LISTA C (D)
Renda maior
1,5 salário
mínimo
(Declarados
e deficientes)
PPI (D) (2)

1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes da Lista C (D), convocar prioritariamente
excedentes da Lista C, conforme número de vagas;

2. Após matrícula ainda existindo vagas e não existindo
excedentes da Lista C convocar prioritariamente os
excedentes da Lista D (D);

3. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes da Lista D (D) convocar prioritariamente os
excedentes da Lista D.

4. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D, convocar os
excedentes da LISTA A (D).

5. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista A(D), convocar os
excedentes da LISTA A.

6. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista A, convocar os
excedentes da LISTA B (D).

7. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista B(D), convocar os
excedentes da LISTA B.

8. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista B, convocar os
excedentes da Ampla Concorrência.

LISTA D
Renda maior
1,5
salário
mínimo

1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D, convocar
prioritariamente os excedentes da lista A, conforme número
de vagas;

2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo

(Não
declarados)

excedentes a serem convocados da Lista A, convocar

DEMAIS (2)

3. Ainda existindo vagas e não existindo excedentes a serem

prioritariamente os excedentes da lista B;

convocados da Lista B convocar

os excedentes da lista

C.

4. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista C, convocar os
excedentes da LISTA A (D).

5. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista A(D), convocar os
excedentes da LISTA B (D).

6. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista B(D), convocar os
excedentes da LISTA C (D).

7. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista C(D), convocar os
excedentes da LISTA D (D).

8. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D(D), convocar os
excedentes da Ampla Concorrência.

LISTA D (D)
Renda maior
1,5 salário
mínimo
(Não
declarados e
deficientes)
DEMAIS (D2)

1. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
candidatos na Lista D(D), convocar excedentes da Lista C (D),
conforme número de vagas;

2. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedente da Lista C (D), convocar prioritariamente
excedentes da Lista C, conforme número de vagas;

3. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes da lista Lista C, convocar prioritariamente
excedentes da Lista D, conforme número de vagas.

4. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista D, convocar os
excedentes da LISTA A (D).

5. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista A(D), convocar os
excedentes da LISTA A.

6. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista A, convocar os
excedentes da LISTA B (D).

7. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista B(D), convocar os
excedentes da LISTA B.

8. Após matrícula, ainda existindo vagas e não existindo
excedentes a serem convocados da Lista B, convocar os
excedentes da Ampla Concorrência.

Anexo IV

LISTA DE CANDIDATOS
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO NA FORMA INTEGRADA
Curso

candidato

Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)
Administração (1º Semestre)

Acácio Jefferson Santos Silva
Adryele Araújo E Sousa
Aida Pacheco Lima
Alessandro De Jesus Silva Costa
Alex De Melo De Sousa
Alex Gabriel Vieira Pinto
Alice Dutra De Oliveira
Alisson Dos Santos Carvalho
Alyne Pinheiro Lima
Amanda Fernandes Cutrim
Ana Beatriz Sousa Viana
Ana Caroline Gomes Lima
Ana Carolline Da Silva Carvalho
Ana Clara Lima Barros

Administração (1º Semestre)

Ana Cristina Da Conceicao Silva

Administração (1º Semestre)

Ana Gabrielly Silva Nascimento

Administração (1º Semestre)

Ana Kely Mendes Da Silva

Administração (1º Semestre)

Ana Luiza Araújo Das Neves

Administração (1º Semestre)

Anaailton Reis De Lima

Administração (1º Semestre)

Anna Julia Sabóia Ponte

Administração (1º Semestre)

Anne Beatrice Medeiros Ericeira

Administração (1º Semestre)

Antonia Letticya Reis Silva

Administração (1º Semestre)

Antonia Pereira Viana

Administração (1º Semestre)

Antônio Eduardo Galdino Trindade

Administração (1º Semestre)

Antonio Fabrício De Lima Claro

Administração (1º Semestre)

Áurea Beatriz Silva Lago

Administração (1º Semestre)

Beatriz Aquino De Brito Costa

Administração (1º Semestre)

Beatriz Cristina De Jesus Sousa

Administração (1º Semestre)

Brenna Minnelli Sousa Da Silva

Administração (1º Semestre)

Camila Vitória De Oliveira Freire

Administração (1º Semestre)

Carla Patrícia Monteiro Dos Santos

Administração (1º Semestre)

Carlos Eduardo Dos Santos Mesquita

Administração (1º Semestre)

Cauane Da Conceição Silva

Administração (1º Semestre)

Charles Alves Pires Júnior

Administração (1º Semestre)

Cintia Kauana Da Silva Matos

Administração (1º Semestre)

Clara Beatriz Rodrigues De Sousa

Administração (1º Semestre)

Clívia Angélica De Sousa Oliveira

Administração (1º Semestre)

Dandara Clara Quirina Ferreira Alves

Administração (1º Semestre)

Daniela Arcangela Vieira Gomes

Administração (1º Semestre)

Davison Costa Almeida

Administração (1º Semestre)

Débora Cristina Marques Silva

Administração (1º Semestre)

Eduarda Costa Bezerra

Administração (1º Semestre)

Eduarda Nascimento Lopes

Administração (1º Semestre)

Elian Glauber Fontes Florentino

Administração (1º Semestre)

Ellen Cristina Martins Da Silva

Administração (1º Semestre)

Ellen Karlanascimento De Caldas

Administração (1º Semestre)

Eloah Souza Mesquita

Administração (1º Semestre)

Emanuel Silveira De Moura

Administração (1º Semestre)

Emanuelly Franciny Sousa Da Silva

Administração (1º Semestre)

Emerson Nascimento Oliveira

Administração (1º Semestre)

Emmyli Delkyna Berredo Da Silva

Administração (1º Semestre)

Emylle Misquita De Sousa

Administração (1º Semestre)

Enry Silva Fernandes

Administração (1º Semestre)

Erick Santos Alves

Administração (1º Semestre)

Estefania Silva Dos Santos

Administração (1º Semestre)

Everton Aeeque Lima Moreno

Administração (1º Semestre)

Everton Barros Sousa

Administração (1º Semestre)

Evilyn Victória Bogea De Lima

Administração (1º Semestre)

Felipe Gomes Fortes

Administração (1º Semestre)

Felipe Kaue Sousa De Aquino Da Silva

Administração (1º Semestre)

Filipe Ferreira Costa

Administração (1º Semestre)

Filype Gabriel De Oliveira Silva

Administração (1º Semestre)

Flavia Oliveira Arcangelo

Administração (1º Semestre)

Francielle Do Carmo Da Silva

Administração (1º Semestre)

Francisco Araujo Costa Neto

Administração (1º Semestre)

Gabriel Alberth Dias De Sousa Vieira

Administração (1º Semestre)

Gabriel Neto Xavier Da Silva

Administração (1º Semestre)

Gabrielle Jardim Veiga

Administração (1º Semestre)

Geovana Gonçalves Maia Araujo

Administração (1º Semestre)

Geovana Silva

Administração (1º Semestre)

Geovanna Queiroz Lima

Administração (1º Semestre)

Gerrard Matheus Sousa Dos Santos

Administração (1º Semestre)

Gleydienne Lais Pereira Reis

Administração (1º Semestre)

Guilherme Breno De Sousa Guimarães

Administração (1º Semestre)

Guilherme Carvalho Moura

Administração (1º Semestre)

Guilherme Oliveira Gomes

Administração (1º Semestre)

Gustavo Ribeiro Parga

Administração (1º Semestre)

Hazize Hamin Araújo Trabulsi

Administração (1º Semestre)

Hugo Gabriel Rocha Castro

Administração (1º Semestre)

Iara Cristhine De Oliveira Santiago

Administração (1º Semestre)

Iara De Sousa Olivio

Administração (1º Semestre)

Ingridy Nithielly Pinto Nogueira

Administração (1º Semestre)

Isabelle Cristina Pereira Lima

Administração (1º Semestre)

Isabelle Da Silva Miranda

Administração (1º Semestre)

Isaias Brito Da Cunha

Administração (1º Semestre)

Israel Vasconcelos Da Silva

Administração (1º Semestre)

Ítalo José Da Silva Melo

Administração (1º Semestre)

Italo Ricardo Silva De Lima Xavier

Administração (1º Semestre)

Ithauanna Cristina Sousa De Oliveira

Administração (1º Semestre)

Jailanna Silva Dos Santos

Administração (1º Semestre)

Jamiele Lorrana Dias Marques

Administração (1º Semestre)

Jamile Bezerra Santos

Administração (1º Semestre)

Janaina Da Conceição Morais

Administração (1º Semestre)

Jhonatan Da Conceição

Administração (1º Semestre)

Joana Fabrina De Sousa Arruda

Administração (1º Semestre)

João Gabriel Barros Paiva

Administração (1º Semestre)

Joao Lucas Dos Santos Conceicao

Administração (1º Semestre)

João Lucas Pereira Silva

Administração (1º Semestre)

João Victor Passos Leite

Administração (1º Semestre)

Joardson Riquelme Matos Coelho

Administração (1º Semestre)

Jorge Luiz Dias Rodrigues

Administração (1º Semestre)

Jose Arthur Costa Bezerra

Administração (1º Semestre)

José Victor De Souza Lima

Administração (1º Semestre)

Joseane Paula Santos Silva

Administração (1º Semestre)

Josiane Nascimento Da Silva

Administração (1º Semestre)

Julia De Sousa Da Silva

Administração (1º Semestre)

Júlia De Sousa Ribeiro

Administração (1º Semestre)

Júlia Ranna Lima Miranda

Administração (1º Semestre)

Juscelino Vieira Gonçalves Junior

Administração (1º Semestre)

Kaic Ruan De Oliveira Xavier

Administração (1º Semestre)

Kaio Ramon Araujo Sousa

Administração (1º Semestre)

Karinne Oliveira Costa

Administração (1º Semestre)

Karla Cristina Dutra De Oliveira

Administração (1º Semestre)

Kauã Do Vale Da Silva

Administração (1º Semestre)

Kauã Dos Santos De Sousa

Administração (1º Semestre)

Kauã Silva Souza

Administração (1º Semestre)

Kauan Pereira Da Silva

Administração (1º Semestre)

Kauanny Pereira Santana

Administração (1º Semestre)

Kaylane Dos Santos Castro

Administração (1º Semestre)

Kessia Kelly De Paula Santos Nascimento

Administração (1º Semestre)

Kethelly Shayanne Rodrigues Silva

Administração (1º Semestre)

Keyla Santos Pereira Lima

Administração (1º Semestre)

Klynton Kawan Ferreira Pereira

Administração (1º Semestre)

Laiane Gomes Da Silva

Administração (1º Semestre)

Láisa Osmanielly Azevedo Brito

Administração (1º Semestre)

Laiza Jamilly Silva E Silva

Administração (1º Semestre)

Lara Vitória Cunha De Sousa

Administração (1º Semestre)

Layna Fatima Moreira Machado

Administração (1º Semestre)

Letícia Portela Brito

Administração (1º Semestre)

Leticia Santos Oliveira

Administração (1º Semestre)

Lisnara Da Silva Santiago

Administração (1º Semestre)

Lívya Marya Gonçalves Cariman

Administração (1º Semestre)

Lorena Pereira Lira

Administração (1º Semestre)

Luanderson Freitas Alves

Administração (1º Semestre)

Luciano Rezende Dos Santos Junior

Administração (1º Semestre)

Ludmylla Da Silva Dos Santos

Administração (1º Semestre)

Luís Henrique Ribeiro Aquino

Administração (1º Semestre)

Luna Nonato Pereira

Administração (1º Semestre)

Marcelo Henrique Câmara Barros

Administração (1º Semestre)

Marcos Aurélio Vieira Da Silva

Administração (1º Semestre)

Maria Beatriz Das Chagas Batista

Administração (1º Semestre)

Maria Clara Albuquerque Sousa

Administração (1º Semestre)

Maria Clara Chaves De Araujo

Administração (1º Semestre)

Maria Clara Da Silva Pinheiro

Administração (1º Semestre)

Maria Clara Sampaio Coelho

Administração (1º Semestre)

Maria Clara Silva Morreira

Administração (1º Semestre)

Maria Da Conceição Siqueira De Sousa

Administração (1º Semestre)

Maria De Fátima Sousa Silva

Administração (1º Semestre)

Maria De Jesus Silva Sousa

Administração (1º Semestre)

Maria Eduarda Alves Da Conceição

Administração (1º Semestre)

Maria Eduarda De Souza Mascarenhas

Administração (1º Semestre)

Maria Eduarda Dos Reis Sobrinho

Administração (1º Semestre)

Maria Eduarda Lima Ferreira

Administração (1º Semestre)

Maria Eduarda Lima Soares Dantas

Administração (1º Semestre)

Maria Eduarda Santos Lima

Administração (1º Semestre)

Maria Érica Sousa Gonçalves

Administração (1º Semestre)

Maria Fernanda Virgino Costa

Administração (1º Semestre)

Maria Gabriele Ferreira Da Silva

Administração (1º Semestre)

Maria Gabryelle Araujo Da Silva

Administração (1º Semestre)

Maria Hellen Gonçalves Nogueira

Administração (1º Semestre)

Maria Luísa Do Nascimento De Assis

Administração (1º Semestre)

Maria Rita Alves De Castro

Administração (1º Semestre)

Maria Vitória Passos Leite

Administração (1º Semestre)

Mariana Sousa Alves De Jesus

Administração (1º Semestre)

Martha Íris De Alencar Costa

Administração (1º Semestre)

Matheus Inácio Costa De Oliveira

Administração (1º Semestre)

Matheus Rocha Holanda

Administração (1º Semestre)

Maycon Matias De Sousa Lobo

Administração (1º Semestre)

Maycon Silva Da Cruz

Administração (1º Semestre)

Mayla Jamilly Da Costa Ribeiro

Administração (1º Semestre)

Maylane Sousa De Carvalho

Administração (1º Semestre)

Mayra Santos Lopes

Administração (1º Semestre)

Melyssa Vitória Gomes Sampaio

Administração (1º Semestre)

Mila Raiane Mendes Sousa Silva

Administração (1º Semestre)

Milena Lemos Cardoso

Administração (1º Semestre)

Milena Sousa De Arruda

Administração (1º Semestre)

Mirian Vitoria Caetano Cutrim

Administração (1º Semestre)

Natália Maria Targino Souza

Administração (1º Semestre)

Natany Christini Ferreira Lopes Meira

Administração (1º Semestre)

Neidimar Da Silva Sousa

Administração (1º Semestre)

Nilcyjanne Lima De Oliveira

Administração (1º Semestre)

Patrick Lopes Santos

Administração (1º Semestre)

Paulo Henrique Macedo Sousa

Administração (1º Semestre)

Pedro Henrick Da Silva Nogueira

Administração (1º Semestre)

Pedro Lukas De Lima Miranda

Administração (1º Semestre)

Pedro Valeriano Costa Silva

Administração (1º Semestre)

Rafaela Da Silva Barros

Administração (1º Semestre)

Rafaela Gonçalves Nunes

Administração (1º Semestre)

Raiane Araujo De Carvalho

Administração (1º Semestre)

Raimundo Da Conceição Soares

Administração (1º Semestre)

Raimundo Lucas Borges Pereira

Administração (1º Semestre)

Raimundo Nonato Dos Santos Lima

Administração (1º Semestre)

Rawane Costa Da Conceição

Administração (1º Semestre)

Rayellen Da Silva Oliveira

Administração (1º Semestre)

Ráyson Járed Pachêco Silva Reis

Administração (1º Semestre)

Rayssa Lima Costa

Administração (1º Semestre)

Rebeca Evelym Da Silva Lobo

Administração (1º Semestre)

Riana Ellen De Albuquerque Ferreira

Administração (1º Semestre)

Ríllary Vitória Vieira Da Costa

Administração (1º Semestre)

Samuel Victor Dias Duarte

Administração (1º Semestre)

Sâmya Da Silva Lima

Administração (1º Semestre)

Sara Cristina De Sousa Carvalho

Administração (1º Semestre)

Sarah Letícia Moreira De Sousa

Administração (1º Semestre)

Sarah Rebeca Silva Costa

Administração (1º Semestre)

Sebastiana Vitória Amorim Pinheiro

Administração (1º Semestre)

Shaiane Ketelly Araujo Santos

Administração (1º Semestre)

Sophya Maria De Castro Ferreira

Administração (1º Semestre)

Suênia Kallyne Do Vale Lima

Administração (1º Semestre)

Suyanne Dandara Melo Silva

Administração (1º Semestre)

Tauany Sousa Da Silva

Administração (1º Semestre)

Thalita Da Silva Santos

Administração (1º Semestre)

Thaynna Vaz Martins

Administração (1º Semestre)

Vanessa Raquel Farias Da Silva

Administração (1º Semestre)

Victor Hugo Da Silva Correa

Administração (1º Semestre)

Victor Kairon Gomes Magalhães

Administração (1º Semestre)

Victor Samuel Vieira Castro

Administração (1º Semestre)

Victor Teixeira Amorim

Administração (1º Semestre)

Vinicius Barbosa Souza

Administração (1º Semestre)

Vinícius De Almeida Guimarães

Administração (1º Semestre)

Vivian Maria Silva

Administração (1º Semestre)

Walacy Silva De Oliveira

Administração (1º Semestre)

Walyson Antonio Rocha Teles

Administração (1º Semestre)

Wânnela Mayane Paiva Silva

Administração (1º Semestre)

Wenndy Rayelle Alves Coelho

Administração (1º Semestre)

Willian Silva Da Silva

Administração (1º Semestre)

Yara Victoria Oliveira Cunha

Administração (1º Semestre)

Yasmim Gomes Santos

Administração (1º Semestre)

Yhud Fernando Rosa De Sousa
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Candidato
Abigail Kawanne Monteiro Costa
Adam Chrystian Castro Santos
Alan Isaak Souza E Silva
Alexia Nicole Lima De Oliveira
Amanda Vitória Souza Da Rocha
Ana Beatriz Rodrigues Da Silva
Ana Caroline Da Costa Sousa
Ana Caroline De Oliveira Silva
Ana Carolyne De Souza Rodrigues
Ana Flavia Silva
Ana Júlia Sousa Santos
Ana Karolyne Rodrigues De Sousa Castro
Ana Leticia Costa Farias
Ana Luísa Carvalho De Sousa
Ana Luiza Moreira De Aguiar Da Silva
Andre Ribeiro Oliveira
Andréa Caroline Dos Santos Miranda
Andreia Silva
Andrey Mayki Rodrigues Nunes
Anna Clara De Lima Dos Santos
Anna Clara Lisboa Costa
Anna Karollyna Bezerra
Anna Luisa Bastos Pinho Sena
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Annyellen Rytchellee Aguiar Sousa
Antonia Yasmin De Oliveira Ferreira
Antonio Cipriano Da Silva Neto
Antonio Diogo Da Silva
Antônio Eliardo Delfino Rodrigues
Antonio Guilherme Da Conceição Sousa
Antonio Marcos Oliveira Ferreira Filho
Arthur Da Silva Santos Ferreira
Arthur De Jesus De Sousa
Benjamim Silva Sousa
Brenda Magalhães Lima
Brenna Lorranny Torres Nunes
Brenno De Abreu Machado
Bruna Costa Pinto
Bruna Letícia Sousa Do Nascimento
Bruno Victor Mochel De Lima
Carla Ludimilla Oliveira Araujo
Carlos Daniel Da Silva Rodrigues
Carlos Vinicius Matos Silva
César Victor Lima E Silva
Charles Robertho Pereira Porto
Christian Manoel Da Silva Santos
Cibele Souza Pereira
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Cinthya Goncalves Oliveira
Claudiete Arruda De Sousa
Daisy Da Silva Santos
Danielle Bezerra De Oliveira Duarte
Darah Thauanna Do Nascimento Nunes
Davi Lima Almeida
David Cauã Ribeiro Carvalho
Denilson De Morais Silva
Deyna Jayanne Morais Silva
Dhyerlen Kawellen De Brito De França
Diogo Do Nascimento Batalha Da Silva
Dominique Vitoria Pereira De Sousa
Eduardo Da Silva Morais
Eduardo Nathan De Sousa Gau
Elvis Aron De Araujo Neto
Emanuelle De Sousa Lopes
Emerson Flávio Sousa Silva
Emerson Kayo Nina Dos Santos
Emily Rose Nunes Mendes
Erik Vinícius Da Costa Araújo
Euzania Alves De Sousa Araújo
Fabielly Da Silva Catão
Fabio De Paula Miranda Junior
Felipe Pereira
Filipe Rodrigues Morais
Francisco Eduardo Dos Santos
Francisco Gabriel Prazer Dos Santos
Francisco Heittor Ferreira Da Silva
Gabriel Costa Capuxu
Gabriel Pereira De Oliveira
Gabriel Redondo Sousa
Gabriel Silva Da Costa
Gabriel Sousa Carvalho
Gabriel Vitor Ribeiro Alves
Gabrielle Dos Santos Oliveira
Gabryelle Soares Viana
Geovanna Carvalho Paiva
Gianny Da Silva Miranda
Gilberto Carlos Costa Freitas Junior
Glaucon Vinicius Assis Da Silva
Gleydson Diogo Rosa Rocha
Graziela Lucena Arruda
Guilherme Abreu Cruz
Guilherme Da Silva Pereira
Guilherme De Azevedo Lopes.
Hevilly Cristyny Barbosa Da Conceição
Iago Ívano Silva De Araújo
Iago Rocha Dos Santos Parga
Irene Lilian Nascimento Oliveira
Irislândia De Lima Furtado
Isabel Lana Santos Farias
Isabel Sandyr De Andrade Brito
Isabella Fabian Freitas Da Silva
Isabely Lauana Costa Silva
Isabely Miranda Luz
Italo Andrey Oliveira Santos
Izane Nascimento Barros
Jamilly Costa De Sousa
Jardel Silva Alves Lima
Java Guilherme Dos Santos Amorim
Jessica Da Silva Ribeiro
João Augusto Muniz Gonçalves
João Gabriel Da Silva Nunes
João Gabriel Fernandes Ribeiro
João Guilherme De Paula Silva
João Paulo Da Silva Oliveira
João Paulo De Carvalho Rodrigues
Joao Pedro Da Rocha Souza
João Victor Cardoso Do Nascimento
João Victor Luz Pimentel
João Victor Sousa Brito
João Vinicius Jovino De Lima
John Kessio Santos Feitosa
Jonatas Costa Mesquita
Jose Gabriel Moreno Alves
José Manoel Santos De Sousa
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Joyce Bento De Souza
Julio Vinícius Queiroz Almeida
Kauã Azevedo Craveiro
Kauan Henrique Viana Da Cruz
Kaylane Moreira Serra
Keila Cristina Felix Da Silva
Keven Bruno Da Silva Sousa
Kezia Kallyne Duarte Lucena
Lais Crysthina Vieira De Castro
Lanna Beatriz Costa Da Silva
Leila Cristhine Sousa Do Nascimento Araújo
Leonilson Moraes Barreto
Letícia De Lima Pereira
Letícia Silva De Lima
Lorena Azevedo De Jesus
Lorenna Kaielly Salazar Sardinha
Lourdejane De Fátima Viana De Almeida
Luanny Helena Andrade Lago
Lucas Gabriel Alves Silva Mourão
Lucas Henrique Santos Da Silva
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Lucas Pereira Matos
Lucas Vinicius De Sousa Rodrigues
Ludmila Emanuelle Sousa Torres Branco
Luis Augusto Dantas Da Silva
Luis Eduardo Costa Estrela
Luis Eduardo Da Costa Alves
Luis Eduardo Dos Santos Rodrigues
Luís Felipe Sousa Rodrigues
Luis Gustavo Silva Prazeres
Luiz Philipe Ribeiro Silva
Lynara Sousa De Mesquita
Marcos Henrique Castro Neponuceno
Marcos Vinicius Ferreira Dos Santos
Marcus Vinicius Da Silva Costa
Maria Clara Rodrigues De Oliveira
Maria Eduarda Araújo Silva Roseno
Maria Eduarda Da Silva Rodrigues
Maria Eduarda De Oliveira Sousa
Maria Eduarda Fernandes Mussuri
Maria Eduarda Santos Sousa
Maria Fernanda Mendes Correa
Maria Fernanda Menezes Bezerra
Maria Gyovanna Araújo De Santana
Maria Isabel Martins De Araújo
Maria Izabella Gomes De Oliveira
Mateus Carneiro Da Silva
Matheus Borges Fernandes
Matheus Silva Dos Santos
Max Rogério Silva Bezerra
Micael Henrique Morais Rodrigues
Mikaelly Raquel Queiroz Macedo
Mikaelly Souza Da Rocha
Milton João Holanda Da Costa Filho
Miquéias Damasceno Viana
Moises Silva De Resende
Nádia Linhares De Sousa
Naely De Souza Dias
Naíze Silva Da Silva
Nicolly Yasmin Gonçalves Lopes
Pablo Gabriel Da Silva Mota
Pablo Gabriel Sousa Freire
Paloma Raiana Almeida De Sousa
Paulo Renato Da Silva Dias
Pedro Caleb Macedo Costa
Pedro Daví Lisboa Viana
Pedro Felipe De Jesus Abreu Costa
Pedro Henrique Machado Do Amaral
Pedro Lucas Carvalho De Araújo
Pedro Lucas Oliveira Vieira
Pedro Syllas Conguer Garreto Dos Reis
Rai Lima Da Silva
Railan Gonçalves Dos Santos
Railson Evaristo Mendes
Raimundo Cauã Batista Rodrigues
Raimundo Nonato Pinto Moreira Filho
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Raissa Mikelly De Sousa Lima
Ramon Chaves Rios
Raquel Cardoso Cruz
Rebeca Lorrana Moura Santos
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Rian Claivy Silva Da Conceição
Riann De Sousa Cordeiro
Richard Andrade Silva
Rosilene Redondo Sousa
Rudson Veras Carvalho
Sarah Marinho Cruz Lima
Silvan Dias Ferreira Júnior
Simone Maria Maciel Almeida
Steele Layane Pessoa Viana
Stheffeny Brenna Da Silva Fernandes
Stherfany Gabrielle Aquino Pinheiro
Talvane Vinicius Da Silva Lima
Tatiane Marcolino Dos Santos
Tharsyla Victoria Belo Lima Feitosa
Thauã Cristian Rocha Silva
Thiago Batista Melo
Thiago Rodrigues Sousa
Valdiane Barbosa Lopes De Freitas
Veronica Pereira De Sousa
Victor Hugo Torres De Lima
Vitor Emanuel Barbosa Pereira
Vitor Florencio Araujo
Vitória Mendes Vieira
Welleson Figueredo Miranda
Wemerson Lopes Sousa
William Geovane Garcez Santos
Yane Ferreira Lima
Yasmin Do Vale Silva
Yasmin Rafaelle Carvalho Corrêa
Yasmin Vitória Sousa Matos
Zozima Cruz Da Silva Neta
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
Gabinete da Diretoria - Campus Bacabal - GAB-BAC
EDITAL Nº 21/2021

CONVOCAÇ AO E NORMAS DO PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DA COMISSAO PROPRIA DE
AVALIAÇ AO LOCAL – CAMPUS BACABAL
EDITAL nº 21/2021, de 24 de maio de 2021

A Direção Geral, campus Bacabal, de acordo com a Resolução CONSUP 121A/2010, no uso de suas atribuições, torna público as
regras do processo eleitoral para escolha, pelos respec vos pares, dos membros tulares e suplentes para integrarem a
Comissão Própria de Avaliação Local – CPA LOCAL deste campus, no período de 2021 a 2023, para servidores e sociedade civil,
e de 2021 a 2022, para discentes.
1. DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 1º. A Comissão Eleitoral será designada por indicação do(a) Diretora Geral do campus, ou por seu representante.
§ 1º. A Comissão Eleitoral será cons tuída por membros tulares e seus respec vos suplentes, conforme especiﬁcado a seguir:
I – Um representante tular e um suplente do corpo docente;
lI – Um representante tular e um suplente dos servidores técnicos-administra vos; e
IlI – Um representante tular e um suplente do corpo discente.
Paragrafo único. Compete à Comissão Eleitoral coordenar e execução de todas as etapas da eleição das CPAs LOCAIS.
II. DA COMPOSIÇ AO DA CPA
Art. 2º. A comissão eleitoral compete a coordenação geral do processo eleitoral dos membros da CPA LOCAL do campus,
conforme segue:
I – Representantes Docentes e Técnicos Administra vos
a) Dois representantes dos docentes efe vos e um suplente,
b) Dois representantes dos técnicos administra vos e um suplente.
II – Representantes Discentes
a) Dois representantes dos discentes e um suplente.
III – Representantes da Sociedade Civil
a) Dois representantes da sociedade civil e um suplente.

II. DAS INSCRIÇ O ES
Art. 3º. Poderão candidatar-se membros do Corpo Docente, Técnico Administra vo e Discente do quadro do IFMA, atualmente
em efe vo exercício na Ins tuição ou matriculado, no caso de discente, e membros da Sociedade Civil.
Art. 4º. Para exercer o mandato de representante dos(as) docentes e dos(as) técnicos(as) administra vos(as) na CPA LOCAL,
o(a) servidor(a) NAO poderá:
a) ter sofrido sanção administra va, por força de processo disciplinar, nos úl mos dois (2) anos; b) estar no exercício de cargo
de direção (CD) ou Função Gra ﬁcada (FG);
c) estar afastado(a) para capacitação/qualiﬁcação.
Art. 5º. Para exercer o mandato de representante dos discentes na CPA LOCAL, o(a) estudante NAO poderá:

a) ter sofrido suspensão, por força de processo disciplinar, nos úl mos dois anos;
b) ter matrícula trancada.
Art. 6º. As inscrições dos(as) candidatos(as) deverão ser formuladas em requerimento próprio ( ANEXO II ).
§ 1º. A inscrição deverá ser realizada no período entre 31 de maio a 03 de junho.
§ 2º. A Comissão Eleitoral divulgará a lista das inscrições homologadas, no dia 04 de junho , no site ins tucional do campus e
por demais meios.
IV. DOS VOTANTES
Art. 7º. Poderão votar em seus respec vos representantes todos os servidores lotados no campus.
Parágrafo Único. O(a) eleitor(a) só poderá votar em 01 (um)(a) representante, correspondente aos seus pares.
V. DA ELEIÇ AO
Art. 8º. A votação ocorrerá na data provável de 07 de junho , será realizada PREFERENCIALMENTE por meio eletrônico, via
SUAP, conforme cronograma (ANEXO I).
VI. DOS RESULTADOS
Art. 9º. Encerrada a apuração, o resultado ﬁnal será publicado pela Comissão Eleitoral, no site do campus, e divulgado pelos
demais meios, em até 48 (quarenta e oito) horas.
I – Serão considerados eleitos os três candidatos mais votados, em ordem decrescente, conforme representação do Art. 2º,
itens I e II, sendo os dois primeiros tulares e um suplente.
II – Havendo empate entre os segmentos de servidores, a vaga ﬁcará com o candidato que ver maior tempo de efe vo
exercício na Ins tuição. Persis ndo o empate, ﬁcará com a vaga o candidato com a maior idade. No caso do segmento discente,
a vaga ﬁcará para o candidato cuja data de matrícula a va seja a mais an ga. Persis ndo o empate, ﬁcará com a vaga o
candidato com a maior idade.
III – Será eleito Presidente o primeiro candidato mais votado, e será eleito Vice-Presidente o segundo candidato mais votado,
dentre os segmentos docente e técnico administra vo.
IV – Para interposição de recursos, será dado um prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do horário de divulgação dos
resultados, devendo o referido recurso ser enviado à Comissão Eleitoral.
V – Compete à Comissão Elei oral examinar os recursos interpostos.
VII. DAS DISPOSIÇ O ES FINAIS
Art. 10º. Não havendo o preenchimento das vagas, ou se exis r impedimento para a recondução da atual CPA LOCAL, a
nomeação dar-se-á por meio de indicação do(a) Diretor(a) Geral
Art. 11º. Para ciência dos(as) candidatos(as) a membros da Comissão Própria de Avaliação Local – CPA LOCAL, incubem:
I – Cumprir a carga horária semanal des nada à CPA conforme seu Plano Individual de Trabalho e conforme o regimento da CPA
vigente;
II - Comparecer com pontualidade às reuniões;
III – Atender às solicitações do MEC, da CPA CENTRAL e do seu campus, cumprindo com presteza e eﬁciência as tarefas que lhes
forem conﬁadas;
IV – Estudar com atenção todas as etapas do processo de Autoavaliação, emi ndo parecer com clareza e hones dade;
V – Par cipar de todas as etapas do processo de Autoavaliação, compreendendo a sua responsabilidade na Comissão Local,
sob orientação da CPA CENTRAL.
VI – Par cipar dos processos de Avaliações Externas para ﬁns de autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento
dos cursos de graduação presenciais e a distância no campus, sob orientação da CPA CENTRAL.
VII – Tomar parte nas reuniões, apresentar propostas, indicações, requerimentos, emendas e discu r qualquer assunto
per nente aos trabalhos da CPA LOCAL;
VIII – Solicitar informações , material e subsídios de qualquer órgão do campus, sobre assunto de interesse da CPA LOCAL,
necessários às a vidades de Autoavaliação;
IX – Manter a urbanidade nas reuniões entre as diferentes categorias, ali representadas.
X – Solicitar à CPA CENTRAL orientação, treinamentos e visitas no período que antecede e ou durante o processo de
Autoavaliação Ins tucional e na ocasião de Avaliação Externa do MEC.
XI – Acessar a aba da Comissão Própria de Avaliação no site ins tucional para consultar informações per nentes ao trabalho

das CPAs.
XII = No ﬁcar à CPA CENTRAL sobre casos omissos.
XIII – Enviar à CPA CENTRAL conforme prazo deﬁnido, os Relatórios de Autoavaliação Ins tucional do campus.
Art. 12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Própria de Avaliação Central (CPA CENTRAL)
Art. 13. Os recursos contra decisões tomadas pela comissão eleitoral serão resolvidos pela Direção Geral.

BACABAL-MA, 24 de maio de 2021

Tassio Teixeira Moraes
Diretor de Administração e Planejamento
Diretor Geral Pró-Tempore – Campus Bacabal em Exercício
Portaria n° 144/2021, de 17 de maio de 2021

ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL PARA MEMBROS CPA CENTRAL

A vidade
Criação da comissão eleitoral
Convocação para eleições
Período de inscrições dos(as) candidatos(as)
Publicação das inscrições homologadas
Eleição de membros da CPA LOCAL
Divulgação do resultado preliminar
Prazo para interposição de recursos
Divulgação do resultado ﬁnal da eleição

Período
04 a 05 de maio
24 a 25 de maio
31 de maio a 03 de junho
04 de junho
07 de junho
Até 8 de junho
9 e 10 de junho
Até 11 de junho

ANEXO II – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Os candidatos declaram verdadeiras as informações prestadas estando ciente do Regulamento e Normas que regem este
processo, bem como, estar de acordo com o seu cumprimento inclusive atendendo ao disposto nos Art. 2º ao 13º do Edital nº
21/2021.
Acesse aqui a ﬁcha de inscrição:
h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY744hElhHYoSx69s3qOkLLb mqBNlWSAbKZNuD6Hrk0Kw/viewform

Documento assinado eletronicamente por:
Tassio Teixeira Moraes, DIRETOR - CD4 - DAP-BAC , em 24/05/2021 14:49:19.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
Gabinete da Diretoria - Campus Bacabal - GAB-BAC
EDITAL Nº 28/2021

ELEIÇÃO PARA MEMBROS DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E DISCENTES DO CONSELHO DIRETOR
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS
BACABAL, no uso de suas atribuições legais, torna público, por meio deste edital, as regras para escolha dos membros
representantes docentes, técnicos administrativos e discentes que irão compor o Conselho Diretor (CONDIR), conforme
estabelecido no Regimento Internos dos Campi, aprovado pela Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O Conselho Diretor (CONDIR), órgão máximo no âmbito do Campus, de natureza consultiva e deliberativa nas dimensões
acadêmica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, presidido pelo Diretor-Geral, tem sua organização e funcionamento
definidos em regulamento próprio.
1.2. O CONDIR tem a seguinte composição:
I - o Diretor-Geral, como presidente;
II - dois dirigentes, sendo um representante da Diretoria Administrativa e um representante da Diretoria Educacional, indicados pelo
Diretor-Geral;
III - dois representantes dos servidores técnico-administrativos em efetivo exercício, um dos quais ocupante de cargo de natureza
técnico-pedagógica, eleito por seus pares;
IV - dois representantes dos servidores docentes em efetivo exercício, eleitos por seus pares;
V - dois representantes do corpo discente, maiores de dezoito anos, com matrícula e frequência acadêmica regular, eleitos por seus
pares;
VI - um representante dos egressos, escolhido em assembleia convocada pelo Diretor-Geral por meio de edital público.
VII - um representante da sociedade civil, indicado pelo Diretor-Geral, dentre as entidades e/ou empresas públicas ou privadas com
atuação no município-sede do Campus;
VIII - um representante sindical, escolhido em assembleia convocada pelo Diretor-Geral por meio de edital público.
IX - um representante da Reitoria indicado pelo Reitor.
1.3. Os representantes do corpo docente, do corpo técnico administrativo e discente serão escolhidos por seus pares, mediante
eleição, na forma deste Edital.
1.4.
O mandato dos membros do Conselho Diretor do Campus terá duração de dois anos, permitida uma recondução para o
período imediatamente subsequente, exceto para os conselheiros natos, cujos mandatos perdurarão pelo período em que se
mantiverem nos respectivos cargos.
1.5. Perderá o mandato o membro do Conselho Diretor do Campus que faltar, injustificadamente, a duas reuniões consecutivas ou
ter exercício profissional ou representatividade diferente daquela que motivou a sua nomeação.
1.6. Compete ao Conselho Diretor do Campus:
I - avaliar e referendar as diretrizes, o plano de ação anual e as metas de atuação do Campus, assim como zelar pela missão
institucional e pela execução de sua política educacional;
II - aprovar o calendário acadêmico do Campus a partir do calendário de referência do IFMA;
III - colaborar com a Direção-Geral do Campus na divulgação das atividades da Instituição junto à sociedade;
IV - apreciar assuntos de caráter administrativo, de ensino, de pesquisa e de extensão de interesse do Campus;
V - propor e acompanhar as ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, Plano de Ação, projetos
institucionais e programas em execução no Campus;
VI - avaliar estudos e propostas de desenvolvimento institucional, submetidos pela Direção-Geral;
VII - auxiliar na definição e execução das políticas de planejamento e gestão do Campus;
VIII - avaliar os indicadores de gestão no âmbito do Campus;
IX - zelar pelo cumprimento da articulação entre ensino, pesquisa e extensão na execução do Projeto Político-pedagógico do
Campus;
X - avaliar as propostas de criação, suspensão e extinção de cursos;
XI - avaliar a criação e alteração de proposta curricular;
XII - avaliar desempenho acadêmico nos aspectos de ensino, pesquisa e extensão;
XIII - deliberar sobre decisões dos coordenadores de curso em grau de recurso;
XIV - propor a criação de outros Órgãos Colegiados de natureza administrativa e/ou pedagógica do Campus, que não conflitem com
as competências do Conselho Diretor e sejam aprovados pelo CONSUP;

XV - avaliar questões submetidas à sua apreciação, em matéria de sua competência, embora não especificadas neste artigo, desde
que não conflitem com as competências do Conselho Superior do IFMA.
1.7. Aos membros do Conselho Diretor, compete:
I - comparecer no dia, hora e local designados para realização das reuniões, conforme a convocação e, quando impedido, justificar
o não comparecimento junto à Secretaria;
II - exercer o direito de voto, na forma estabelecida por este Regimento Interno;
III - não se eximir de trabalho para o qual for designado pelo Presidente, salvo por motivo justo, que será submetido à consideração
do Conselho;
IV - apresentar, nos prazos legais, as informações e pareceres de que forem incumbidos;
V - propor matéria para constar em pauta;
VI - propor homenagens, menção de louvor ou votos de pesar;
VII - debater matéria da pauta;
VIII - requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente;
IX - pedir vistas de matéria devidamente justificadas e com aprovação dos pares;
X - propor a retirada de matéria da pauta devidamente justificada e com aprovação dos pares;
XI - apresentar questões de ordem nas reuniões;
XII - conceder o uso da palavra a outro membro do Conselho para manifestação durante as reuniões;
XIII - votar na proposta de pauta e nas matérias constantes da ordem do dia;
XIV- assinar as atas aprovadas;
XV - manter seus pares informados das matérias discutidas;
XVI - integrar comissões do Conselho Diretor;
XVII - tratar com a devida consideração e respeito os demais membros do Conselho.

2. DO CRONOGRAMA
2.1. Para a realização da presente eleição obedecer-se-á ao cronograma abaixo:
ATIVIDADE

LOCAL

DATA/PERÍODO

Publicação do Edital de convocação e
normas

bacabal.ifma.edu.br

28/06/2021

Inscrição dos candidatos

SUAP

14 a 16/07/2021

Publicação da lista dos candidatos

bacabal.ifma.edu.br

19/07/2021

Prazo para impugnação da lista de
candidatos

E-MAIL:
atendimento.bacabal@ifma.eduu.br

20 e 21/07/2021

Homologação da lista dos candidatos

bacabal.ifma.edu.br

22/07/2021

Período para requerimento de votação
presencial concomitante

E-MAIL:
atendimento.bacabal@ifma.eduu.br

20 e 21/07/2021

Campanha eleitoral

Campus e SUAP

22 a 29/07/2021

Eleição

SUAP

30/07/2021

Publicação do resultado das eleições

bacabal.ifma.edu.br

02/08/2021

Pedido de impugnações e recursos
contra o resultado

E-MAIL:
atendimento.bacabal@ifma.eduu.br

03 e 04/08/2021

Homologação do resultado final

bacabal.ifma.edu.br

05/08/2021

Posse dos eleitos (data prevista)

Campus

10/08/2019

3. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS
3.1. São elegíveis os candidatos servidores docentes e técnicos administrativos que preencherem os seguintes requisitos:
I - Ser servidor ativo do quadro de pessoal permanente lotados e em efetivo exercício do IFMA - Campus Bacabal;
II - Não ser membro da Comissão Eleitoral;
III - não estar cedido a outro órgão;
IV - Não ter sofrido penalidade disciplinar nos últimos 05 (cinco) anos;
V - Não ter sido condenado em razão de Processo Administrativo Disciplinar, conforme o Art. 131 da Lei nº 8.112/90.
3.2. São elegíveis os candidatos discentes que preencherem os seguintes requisitos:
I - Ser estudante regularmente matriculado no IFMA - Campus Bacabal, com exceção dos cursos FICs (Formação Inicial e
Continuada);
II - Ter frequência escolar igual ou superior a 75%;
III – Ser maior de 18 (dezoito) anos.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições dos candidatos serão realizadas pelo SUAP, dentro do prazo estipulado no cronograma (item 2).
4.2. Candidaturas intempestivas não serão aceitas pelo sistema.
4.3.
Os servidores que não regularizarem a situação de sua lotação no SUAP até a data de inscrição serão impedidos pelo
sistema de registrar candidatura e de votar por meio digital.
4.3.1.
Aos servidores que por ventura não regularizarem sua lotação no SUAP até a data do pleito será permitido votar

presencialmente, desde que tenha optado por tal modalidade concomitante, e que o servidor possa comprovar sua real lotação no
momento da votação por meio de:
a) Portaria de remoção; ou,
b) Portaria de lotação.
4.4. Após prazo de inscrição será divulgada lista geral de candidatos, e aberto prazo para impugnação das candidaturas conforme
cronograma.
5. DOS ELEITORES
5.1. Para a eleição do Conselho Diretor são eleitores:
5.1.1. Todos os servidores docentes ativos pertencentes ao quadro de pessoal permanente lotados e em efetivo exercício no IFMA
– Campus Bacabal.
5.1.2. Todos os servidores técnicos administrativos ativos pertencentes ao quadro de pessoal permanente localizados e em efetivo
exercício no IFMA – Campus Bacabal.
5.1.3. Todos os estudantes regularmente matriculados no IFMA - Campus Bacabal, com exceção dos cursos FICs.
6. DA CAMPANHA ELEITORAL
6.1. O período de campanha eleitoral está estabelecido no item 2 (cronograma).
6.2. É proibida a campanha eleitoral fora do período estabelecido neste Edital.
6.3.
Todas as peças publicitárias que estiverem afixadas nas dependências do IFMA - Campus Bacabal, internas ou externas,
deverão ser retiradas pelos candidatos até às 18h do último dia de campanha.
6.4.
Qualquer dano ao patrimônio do IFMA - Campus Bacabal, decorrente da exposição de peças publicitárias ou de qualquer
outro ato de campanha, será comunicado ao candidato, que deverá arcar com os custos da reparação.
6.5. Não será permitido o uso de instrumentos acústicos, ou qualquer outro equipamento de som que provoque ruídos excessivos
nos períodos de aula, visando evitar prejuízos às atividades educacionais.
6.6.
Os candidatos deverão solicitar por escrito aos respectivos responsáveis o uso do Auditório, Sala de Reuniões e outros
espaços do IFMA - Campus Bacabal, quando da realização de eventos de campanha.
6.7. As salas de aula poderão ser utilizadas livremente, desde que não estejam sendo ocupadas com aula e a sua limpeza e
organização deverá ser efetuada por quem utilizou o ambiente.
6.8. Não serão permitidas propagandas que:
6.8.1. Desrespeitem pessoalmente os candidatos, eleitores e Gestão do Campus Bacabal;
6.8.2. Sejam escritas diretamente na parede, teto, pisos e vias internas do IFMA - Campus Bacabal;
6.8.3. Utilizem recursos financeiros e materiais do IFMA - Campus Bacabal.
6.9. A visita aos setores, pelos candidatos, para realização de campanha deverá ser autorizada pelo responsável do setor.
6.10. Ao inscrever-se como candidato pelo SUAP o servidor ou discente poderá incluir em seu perfil texto de apresentação, que
ficará visível a todos os eleitores durante o período de campanha e votação.
6.11.
É permitido aos candidatos docentes e técnicos administrativos fazer uso do e-mail institucional para divulgação de sua
candidatura, dentro do prazo definido em cronograma eleitoral, desde que seu material de divulgação não contenha:
a)
material de natureza racista, difamatória, obsceno, intimidadora, ofensiva, abusiva, preconceituosa, discriminatória, ilegal ou
antiética;
b) anúncios publicitários;
c) lista de endereços eletrônicos dos usuários do correio eletrônico;
d) vírus ou qualquer outro tipo de programa danoso;
e) material protegido por leis de propriedade intelectual;
f) entretenimentos e “correntes”; e,
g) material de natureza político-partidária ou sindical, que promova a eleição de candidatos para cargos públicos eletivos, clubes,
associações e sindicatos.
7. DOS RECURSOS
7.1. O pedido de impugnação de candidatura deverá ser apresentado via e-mail: atendimento.bacabal@ifma.edu.br do campus,
direcionado para a Comissão Eleitoral, dentro do período estipulado no cronograma (item 2).
7.2.
O recurso contra o resultado final das eleições deverá ser apresentado via e-mail: atendimento.bacabal@ifma.edu.br,
direcionado para a Comissão Eleitoral.
7.3. Não serão apreciados os recursos:
a) intempestivos;
b) não direcionado à Comissão Eleitoral;
c) que não possuam os requisitos descritos no item 7.4.
7.4. Deverá conter no recurso:
a) dados do proponente: NOME, CATEGORIA (docente, técnico-administrativo ou discente) e NÚMERO DE MATRÍCULA;
b) exposição de fatos e de direito;
c) pedido.
8. DA HOMOLOGAÇÃO E POSSE
8.1. A homologação dos eleitos será publicada conforme item 2 deste Edital.
8.2.
Homologados os resultados da apuração, a Comissão Eleitoral encaminhará os nomes dos eleitos ao Presidente do
Conselho Diretor do IFMA - Campus Bacabal para a emissão de portaria de nomeação e do respectivo Termo de Posse.
8.3. A posse ocorrerá na primeira reunião ordinária do CONDIR após publicação das portarias de nomeação.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O processo de escolha será conduzido por Comissão Eleitoral designada pelo Presidente do CONDIR
9.2. O candidato infrator das normas estabelecidas neste Edital poderá ser punido com a cassação de sua inscrição, a juízo da
Comissão Eleitoral.
9.3. As comunicações da Comissão Eleitoral serão disponibilizadas no site oficial do IFMA- Campus Bacabal.
9.4.
Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pela Comissão Eleitoral, pelo voto da maioria dos presentes à
reunião, sendo exigido, para instalação de qualquer de seus trabalhos, o quórum mínimo de 02 (dois) de seus membros e em grau
de recurso pelo presidente do CONDIR
9.5. Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora Geral Pró-Tempore - IFMA/Campus Bacabal

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 28/06/2021 09:29:39.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/06/2021. 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: 288678
Código de Auten cação: 43db562ec3
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
Gabinete da Diretoria - Campus Bacabal - GAB-BAC
EDITAL Nº 29/2021

CHAMADA PÚBLICA PARA ELEIÇÃO DE MEMBRO REPRESENTANTE DE EGRESSOS CONSELHO DIRETOR
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS
BACABAL, no uso de suas atribuições legais vem a público convidar os estudantes egressos para escolha de representante titular
e suplente do Conselho Diretor (CONDIR), conforme estabelecido no Regimento Internos dos Campi, aprovado pela Resolução
CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018, nos seguintes termos:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O Conselho Diretor (CONDIR), órgão máximo no âmbito do Campus, de natureza consultiva e deliberativa nas dimensões
acadêmica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, presidido pelo Diretor-Geral, tem sua organização e funcionamento
definidos em regulamento próprio.
1.2. O CONDIR tem a seguinte composição:
I - o Diretor-Geral, como presidente;
II - dois dirigentes, sendo um representante da Diretoria Administrativa e um representante da Diretoria Educacional, indicados pelo
Diretor-Geral;
III - dois representantes dos servidores técnico-administrativos em efetivo exercício, um dos quais ocupante de cargo de natureza
técnico-pedagógica, eleito por seus pares;
IV - dois representantes dos servidores docentes em efetivo exercício, eleitos por seus pares;
V - dois representantes do corpo discente, maiores de dezoito anos, com matrícula e frequência acadêmica regular, eleitos por seus
pares;
VI - um representante dos egressos, escolhido em assembleia convocada pelo Diretor-Geral por meio de edital público.
VII - um representante da sociedade civil, indicado pelo Diretor-Geral, dentre as entidades e/ou empresas públicas ou privadas com
atuação no município-sede do Campus;
VIII - um representante sindical, escolhido em assembleia convocada pelo Diretor-Geral por meio de edital público.
IX - um representante da Reitoria indicado pelo Reitor.
1.3. Serão eleitos por meio desse processo 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente dos estudantes egressos escolhidos
por seus pares, na forma deste Edital.
1.4.
O mandato dos membros do Conselho Diretor do Campus terá duração de dois anos, permitida uma recondução para o
período imediatamente subsequente, exceto para os conselheiros natos, cujos mandatos perdurarão pelo período em que se
mantiverem nos respectivos cargos.
1.5. Perderá o mandato o membro do Conselho Diretor do Campus que faltar, injustificadamente, a duas reuniões consecutivas ou
ter exercício profissional ou representatividade diferente daquela que motivou a sua nomeação.
1.6. Compete ao Conselho Diretor do Campus:
I - avaliar e referendar as diretrizes, o plano de ação anual e as metas de atuação do Campus, assim como zelar pela missão
institucional e pela execução de sua política educacional;
II - aprovar o calendário acadêmico do Campus a partir do calendário de referência do IFMA;
III - colaborar com a Direção-Geral do Campus na divulgação das atividades da Instituição junto à sociedade;
IV - apreciar assuntos de caráter administrativo, de ensino, de pesquisa e de extensão de interesse do Campus;
V - propor e acompanhar as ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, Plano de Ação, projetos
institucionais e programas em execução no Campus;
VI - avaliar estudos e propostas de desenvolvimento institucional, submetidos pela Direção-Geral;
VII - auxiliar na definição e execução das políticas de planejamento e gestão do Campus;
VIII - avaliar os indicadores de gestão no âmbito do Campus;
IX - zelar pelo cumprimento da articulação entre ensino, pesquisa e extensão na execução do Projeto Político-pedagógico do
Campus;
X - avaliar as propostas de criação, suspensão e extinção de cursos;
XI - avaliar a criação e alteração de proposta curricular;
XII - avaliar desempenho acadêmico nos aspectos de ensino, pesquisa e extensão;
XIII - deliberar sobre decisões dos coordenadores de curso em grau de recurso;
XIV - propor a criação de outros Órgãos Colegiados de natureza administrativa e/ou pedagógica do Campus, que não conflitem com
as competências do Conselho Diretor e sejam aprovados pelo CONSUP;

XV - avaliar questões submetidas à sua apreciação, em matéria de sua competência, embora não especificadas neste artigo, desde
que não conflitem com as competências do Conselho Superior do IFMA.
1.7. Aos membros do Conselho Diretor, compete:
I - comparecer no dia, hora e local designados para realização das reuniões, conforme a convocação e, quando impedido, justificar
o não comparecimento junto à Secretaria;
II - exercer o direito de voto, na forma estabelecida por este Regimento Interno;
III - não se eximir de trabalho para o qual for designado pelo Presidente, salvo por motivo justo, que será submetido à consideração
do Conselho;
IV - apresentar, nos prazos legais, as informações e pareceres de que forem incumbidos;
V - propor matéria para constar em pauta;
VI - propor homenagens, menção de louvor ou votos de pesar;
VII - debater matéria da pauta;
VIII - requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente;
IX - pedir vistas de matéria devidamente justificadas e com aprovação dos pares;
X - propor a retirada de matéria da pauta devidamente justificada e com aprovação dos pares;
XI - apresentar questões de ordem nas reuniões;
XII - conceder o uso da palavra a outro membro do Conselho para manifestação durante as reuniões;
XIII - votar na proposta de pauta e nas matérias constantes da ordem do dia;
XIV- assinar as atas aprovadas;
XV - manter seus pares informados das matérias discutidas;
XVI - integrar comissões do Conselho Diretor;
XVII - tratar com a devida consideração e respeito os demais membros do Conselho.
2. DO CRONOGRAMA
2.1. Para a realização da presente eleição obedecer-se-á ao cronograma abaixo:
ATIVIDADE

LOCAL

DATA/PERÍODO

Publicação do Edital de convocação e
normas

bacabal.ifma.edu.br

28/06/2021

Inscrição dos candidatos

SUAP

14 a 16/07/2021

Publicação da lista dos candidatos

bacabal.ifma.edu.br

19/07/2021

Protocolo( E-MAIL)

20 e 21/07/2021

Prazo para impugnação da lista de
candidatos

atendimento.bacabal@ifma.edu.br
Homologação da lista dos candidatos

bacabal.ifma.edu.br

22/07/2021

Protocolo(E-MAIL)

20 e 21/07/2021

Período para requerimento de votação
presencial concomitante

atendimento.bacabal@ifma.edu.br
Campanha eleitoral

Campus e SUAP

22 a 29/07/2021

Eleição

SUAP

30/07/2021

Publicação do resultado das eleições

bacabal.ifma.edu.br

02/08/2021

Protocolo(E-MAIL)

03 e 04/08/2021

Pedido de impugnações e recursos
contra o resultado

atendimento.bacabal@ifma.edu.br
Homologação do resultado final

bacabal.ifma.edu.br

05/08/2021

Posse dos eleitos (data prevista)

Campus

10/08/2021

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Poderão se inscrever como candidatos os discentes egressos do Instituto Federal do Maranhão, Campus Bacabal, exceto os
de cursos FIC.
3.2. A inscrição dos candidatos será realizada de forma online, mediante o preenchimento de formulário eletrônico, com anexação
dos seguintes documentos:
3.2.1. Cópia da cédula de identidade;
3.2.2. Cópia de diploma de graduação ou certificado de curso técnico ou, ainda, certificado de conclusão de curso.
3.3. A autenticidade das cópias deverá ser comprovada pelo candidato, caso eleito;
3.4. Nenhuma inscrição realizada fora do período e das condições determinadas será homologada;
3.5. A inscrição implicará a concordância tácita do candidato em concorrer ao pleito, nas condições estabelecidas por este edital.
4. DA ELEIÇÃO
4.1. A eleição dar-se-á por meio de Assembleia Eleitoral, que será realizada no Campus Bacabal na data e no horário previsto no
cronograma (item 2).
4.2. A eleição dar-se-á, preferencialmente, por meio de escolha consensual.
4.3. Na impossibilidade de escolha consensual, será realizada votação entre os inscritos.

4.4. Para a votação entre os inscritos, o eleitor egresso terá direito a 1 (um) voto.
4.5. Os eleitores deverão registrar seu voto em cédula a ser disponibilizada na Assembleia.
4.6. A eleição por votos será majoritária, sendo considerado eleito, como titular, o candidato mais votado, e, como suplente, o
segundo mais votado.
4.7. A apuração dar-se-á concomitantemente à votação entre os inscritos e será registrada em ata.
4.8. Havendo empate, será realizado sorteio para definir os representantes.
4.9. Na existência de apenas um candidato, este será declarado eleito, após a abertura da chamada pública.
4.10. Na existência de 2 (dois) candidatos, será realizado um sorteio para definir os representantes.
5. DOS RECURSOS
5.1. O candidato que tiver o seu pedido de inscrição indeferido ou discordar dos resultados poderá interpor recurso apresentando
as suas razões de fato e de direito, por escrito, dirigido ao Presidente do Conselho Diretor.
5.2. A apresentação de recursos deve obedecer aos prazos estipulados no cronograma deste edital (item 2).
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. O processo de escolha será conduzido por Comissão Eleitoral designada pelo Presidente do CONDIR.
6.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo presidente do Conselho Diretor.
6.3. Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora Geral Pró-Tempore - IFMA/Campus Bacabal

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 28/06/2021 09:30:16.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/06/2021. 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: 288680
Código de Auten cação: c4f6dc7c85
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BACABAL
Dpto. de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - Campus Bacabal - DPPGI-BAC
EDITAL Nº 1/2021

INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIOS, NÚCLEOS E PROJETOS DE PESQUISA
CIENTÍFICA DO CAMPUS BACABAL
A DIRETORA-GERAL PRO-TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO MARANHÃO (IFMA) CAMPUS BACABAL, através do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação (DPPGI), no uso de suas atribuições, torna público as normas e os procedimentos do Programa de
incentivo

à

estruturação

de

laboratórios,

núcleos

e

projetos

de

pesquisa

científica

aprovados

institucionalmente.
1. OBJETIVO
O presente edital objetiva selecionar propostas para apoio financeiro à estruturação de laboratórios, núcleos e
projetos de pesquisa que visem contribuir para o desenvolvimento científico, em todas as áreas de
conhecimento, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão do Campus Bacabal,
através da concessão de Auxílio Pesquisador, a ser aplicado, exclusivamente, para estruturação de
laboratórios, fomento à projetos aprovados institucionalmente e bolsa discente para alunos de núcleos, visando
estabelecer um elevado padrão qualitativo da infraestrutura didática e execução de pesquisas.
2. PÚBLICO-ALVO E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1Poderá submeter propostas o servidor efetivo do IFMA Campus Bacabal que:
a)Possua projetos, com vigência 2020/2021, aprovados nos editais do PIBIC Superior e Médio e PIBITI
Superior e Médio;
b)Possua projetos, com vigência 2021/2022, aprovados nos editais do PIBIC Superior e Médio e PIBITI
Superior e Médio;
c)Possua interesse na estruturação dos laboratórios do Campus Bacabal.
d)Seja coordenador de algum núcleo de pesquisa, institucionalizado no Campus Bacabal
e)Esteja adimplente junto aos editais lançados pela PRPGI;
3. RECURSOS FINANCEIROS E ITENS FINANCIÁVEIS
3.1 O Instituto Federal do Maranhão Campus Bacabal disponibilizará R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a
concessão desse apoio financeiro, a ser pago na forma de Auxílio Pesquisador e R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a ser pago em bolsa discente, exclusivamente para alunos integrantes de núcleo de pesquisa.
3.2 Cada pesquisador poderá submeter apenas uma única proposta e este receberá apoio financeiro de no
máximo 3.000,00 (três mil reais) apenas uma única vez, conforme item 3.1 desta seção em caso de auxílio
pesquisador, ou concessão de bolsa discente ao aluno integrante do núcleo, a ser paga conforme
disponibilidade orçamentária e limites.
3.3 Cada proposta só poderá ser contemplada uma única vez, ainda que submetida por pesquisador diferente.
3.4 Havendo saldo em alguma das categorias, esse poderá ser remanejado a outra categoria ou proposta, a
critério da Direção Geral e Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, seguindo ordem de
classificação.
3.5 O valor destinado ao auxílio pesquisador ou bolsa discente poderá sofrer alteração de acordo com a
disponibilidade financeira e orçamentária do IFMA Campus Bacabal para 2021.
3.6 Os recursos deverão ser utilizados, exclusivamente, para a aquisição de material de consumo ou bolsa
discente, em casos de núcleos de pesquisa. Tais recursos não devem ser utilizados para contratação de
pessoa física, jurídica e obras civis de qualquer natureza, bem como não abarcam compras de material

permanente.
3.7 Os auxílios serão pagos em até 60 (sessenta) dias após envio, via protocolo eletrônico, ao DPPGI Bacabal,
do Termo de Compromisso para Concessão de Auxílio Pesquisador ou bolsa discente, conforme modelo no
Anexo IV deste edital, devidamente preenchido e assinado eletronicamente no Sistema Suap, por parte do
coordenador da proposta.
3.8 Os recursos deste edital deverão ser aplicados para estruturação de laboratórios, ações de projetos com
cota CNPq, IFMA, FAPEMA ou núcleos de pesquisa até a data limite de encerramento 31 de agosto de 2021
(Vigências 2020/2021) ou 31 de agosto de 2022 (Vigência 2021/2022). Desta maneira, projetos em avaliação
na atual submissão PRPGI 2021/2022 podem concorrer e a implementação do auxílio fica condicionada à
aprovação institucional.
4. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO
4.1 A inscrição deverá ser submetida, via formulário eletrônico, disponível no menu Editais no site do IFMA
Campus Bacabal, ou pelo link https://forms.gle/KELcdbho4mztJ8yt8, conforme cronograma disponibilizado
neste edital.
4.2 A solicitação de inscrição deverá ser acompanhada da seguinte documentação, a ser enviada no formulário
de inscrição no formato PDF:

a. Edital da PRPGI contendo o resultado final com a aprovação do projeto, para casos em que o fomento
seja destinado a ações de projetos de pesquisa;

b. Documento, conforme anexo VI, com a explicação da proposta e suas características para fins de
avaliação;

c. Declaração de anuência do Diretor-Geral do Campus quanto à execução do projeto ou aplicação da
verba no laboratório ou núcleo, onde conste a participação do coordenador da proposta. Esta declaração
deve ser preenchida e assinada eletronicamente no Sistema SUAP, conforme Anexo II;

5. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1 Serão consideradas aprovadas as propostas com maior pontuação dentro do limite orçamentário ofertado
neste edital e critérios estabelecidos.
5.2 O ranqueamento das propostas será realizado em ordem decrescente da pontuação obtida pelos projetos
classificados nos editais citados no item 1 deste certame.
5.3 A avaliação das submissões se dará por meio do julgamento de mérito científico. Esta avaliação será feita
por avaliadores ad-hoc que compõem o banco de avaliadores de pesquisa do IFMA, sob responsabilidade do
Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Campus Bacabal. As avaliações serão feitas sem a
divulgação dos nomes dos proponentes. Cada proposta será julgada em cinco critérios, conforme anexo V.
5.4 Após o Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Campus Bacabal avaliar a conformidade
da submissão, tendo esta sido aprovada e classificada, será apreciada pela Diretoria Geral do Campus
Bacabal e pela DDE para fins de conformidade.
6. DA IMPLEMENTAÇÃO DO RECURSO
6.1 Em até 60 (sessenta) dias após assinatura do termo de compromisso (Anexo IV) pelo coordenador da
proposta, será disponibilizado, na conta bancária informada pelo pesquisador contemplado, o auxílio
pesquisador ou a bolsa discente na conta do aluno (a).
7. DAS OBRIGAÇÕES DO PESQUISADOR
7.1 São obrigações do Pesquisador:
7.1.1 Guardar de forma adequada os documentos comprobatórios das aquisições realizadas para prestação de
contas na finalização dos Projetos conforme orientação do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação.
7.1.2. Devolver aos cofres da União os recursos não utilizados através do pagamento de Guia de Recolhimento
da União (GRU);
7.1.3 Realizar a prestação de contas em até 30 dias após o prazo final para execução financeira do recurso,
conforme estabelecido neste edital.
7.2 Caso o proponente não cumpra o disposto no subitem 7.1.2, ficará impossibilitado de se inscrever em
outros editais lançados pelo Campus Bacabal e somente poderá concorrer novamente após ter sanado a
pendência quanto a sua prestação de contas.

8. DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
8.1 Para a realização da compra, no orçamento apresentado, o pesquisador deverá fazer a identificação clara
e objetiva dos itens a serem adquiridos;
8.2 Na identificação do objeto, deverão estar estabelecidos os critérios mínimos de qualidade.
8.3 O pesquisador deverá solicitar, a fornecedores distintos, no mínimo 3 (três) propostas do produto a ser
adquirido.
9. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
9.1 Todos os pesquisadores de projetos contemplados com auxílio pesquisador neste certame deverão enviar
ao DPPGI do Campus Bacabal, no prazo definido no item 7.1.3, relatório técnico para o projeto fomentado,
contendo a prestação de contas detalhada com as notas fiscais originais e tomadas de preço, ambos em nome
do coordenador do projeto, comprovando os gastos para a execução do projeto aprovado. Em caso de bolsas
discentes, o coordenador deverá enviar recibos de pagamento em nome do aluno beneficiado.
9.2 A não apresentação da prestação de contas acarretará o impedimento do servidor em concorrer a outros
editais lançados pelo Campus Bacabal e a devolução dos recursos aos cofres da União sem prejuízo das
sanções cabíveis.
10. CANCELAMENTO DO PROJETO DE PESQUISA
10.1 A concessão de apoio financeiro no decorrer da pesquisa será cancelada quando ocorrer um fato cuja
gravidade justifique tal procedimento, sem prejuízo de outras providências cabíveis.
11. PRAZOS PARA PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO
11.1 O prazo para pedido de reconsideração será de 48 (quarenta e oito) horas a contar da divulgação do
resultado parcial. Esta solicitação deverá ser feita via e-mail para dppgi.bacabal@ifma.edu.br .
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
12.1 A submissão de propostas implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais
o coordenador do projeto não poderá alegar desconhecimento.
12.2 As informações fornecidas nos documentos de inscrição e o seu correto preenchimento são de
responsabilidade do proponente.
12.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral, pela Direção de Desenvolvimento Educacional e
pelo Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Bacabal.

Bacabal – MA, 07 de junho de 2021.

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral "Pró-Tempore"– Campus Bacabal
Portaria nº 5.114, de 19.11.2020
DOU de 20.11.2020

Gil Derlan Silva Almeida
Chefe do Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (DPPGI-BAC)
Portaria nº 131 de 07.01.2021
DOU de 11.01.2021

ANEXO I – CRONOGRAMA
Atividade

Período

Lançamento do edital

08 de junho de 2021

Período de inscrição

10 a 17 de junho de 2021

Divulgação da homologação das
propostas inscritas
Período para Recurso
Divulgação da homologação das
propostas inscritas pós- recursos
Avaliação das propostas pelo banco
de avaliadores

18 de junho de 2021
19 a 21 de junho de 2021
22 de junho de 2021
23 a 30 de junho de 2021

Resultado parcial

30 de junho de 2021

Recursos ao resultado final

01 de julho de 2021

Resultado final pós-recursos

02 de julho de 2021

Local
Site do Campus
Bacabal
Site do
Campus Bacabal
Site do Campus
Bacabal
Via e-mail:
dppgi.bacabal@ifma.edu.br
Site do Campus
Bacabal
Site do Campus
Bacabal
Via e-mail:
dppgi.bacabal@ifma.edu.br
Site do Campus
Bacabal

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO DIRETOR DO CAMPUS QUANTO À EXECUÇÃO DO
PROJETO
Eu,____________________________________,

Diretora-Geral Pro Tempore do IFMA Campus Bacabal,

Matrícula SIAPE _________________, declaro, para os devidos fins, que estou ciente da pesquisa a ser
desenvolvida no Campus Bacabal, pelo servidor_________________________________, Matrícula SIAPE
________________________,

no

projeto

______________________________________________________aprovado

no

intitulado
Edital

PRPGI

N°

___,

___________________________________, estruturação de laboratório de pesquisa ou concessão de bolsa
discente a aluno (a) do núcleo ______________________________________ e terá apoio do Campus para
que seja realizado da melhor forma possível.

Bacabal-MA, ____ de __________________ de ________.

Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral Pro-Tempore do IFMA Campus Bacabal

ANEXO III - ORÇAMENTO DETALHADO
RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________________________
NOME/ NOME FANTASIA: _____________________________________ CPF/CNPJ: _____________
ENDEREÇO:_______________________________________________________________________
TELEFONE: ________________________________ EMAIL: _________________________________
Solicitamos a V. Sª, que responda no prazo de 48h (quarenta e oito horas) o (s) preço (s) do (s) produto (s) abaixo relacionados:

ORDEM

QTDE.

VALOR

ITEM

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL:
CONDIÇÕES DA PROPOSTA
1.

Validade: _____________ dia (s) a contar da data da devolução desta consulta;

2.

O (s) preço (s) acima é (são) bruto (s), incluindo os impostos e frete (s);

3.

O fornecedor deverá emitir a nota fiscal eletrônica, conforme exigência da legislação vigente.

Bacabal (MA), ____ de _______________ de 2021.

____________________________________________________
Carimbo e Assinatura do Proponente

ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA PROJETO DE
PESQUISA (SERVIDOR)
Eu, _______________________________________, portador do CPF ____________________ e documento
de identidade __________________, servidor lotado no Campus Bacabal do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão, registrado sob número de matrícula __________________, declaro estar
ciente de que, ao receber o Auxílio Financeiro para Projeto de pesquisa, assumo as seguintes obrigações:
1. Cumprir todos os requisitos e obrigações estabelecidos neste edital, tais como:
a. Incluir nas apresentações das publicações e /ou Anais do evento o nome do IFMA- Campus Bacabal em
destaque;
b. Citar o apoio do IFMA- Campus Bacabal em todas as formas de divulgação dos resultados da pesquisa;
c. Manter em minha posse a documentação dos desembolsos efetuados, a partir da concessão do recurso,
com o fim de apresentá-la no momento da prestação de contas juntamente com o relatório técnico;
d. Apresentar prestação de contas dos gastos efetuados no prazo estabelecido;
e. Devolver os recursos não utilizados;

Por estar de acordo com os termos anteriormente apresentados, dato e assino o presente documento.
Local e data
Nome e assinatura do servidor

ANEXO V – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA
PROJETO DE PESQUISA (SERVIDOR)
CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

Resumo (máximo 500 caracteres)

0-20 pontos

Justificativa (máximo 500 caracteres)

0-20 pontos

Objetivos (máximo 500 caracteres)

0-20 pontos

Impacto social (máximo 500 caracteres)

0-20 pontos

Exequibilidade (máximo 500 caracteres)

0-20 pontos

Total: 0- 100 pontos

ANEXO VI– MODELO DE DOCUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE
AUXÍLIO PARA PROJETO DE PESQUISA (SERVIDOR)

NOME DO PROJETO, LABORATÓRIO OU NÚCLEO:_______________________________________
Resumo (máximo 500 caracteres)

Justificativa (máximo 500 caracteres)

Objetivos (máximo 300 caracteres)

Impacto social (máximo 500 caracteres)

Exequibilidade (máximo 500 caracteres)

Documento assinado eletronicamente por:
Gil Derlan Silva Almeida, CHEFE DE DEPARTAMENTO - FG1 - DPPGI-BAC , em 07/06/2021 17:41:52.
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 07/06/2021 17:25:35.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/06/2021. 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: 277863
Código de Auten cação: bdc71dd60a

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
Gabinete da Diretoria - Campus Bacabal - GAB-BAC
EDITAL Nº 30/2021

CHAMADA PÚBLICA PARA ESCOLHA DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL DO CONSELHO DIRETOR
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS
BACABAL, no uso de suas atribuições legais convida as entidades sindicais para participarem da eleição para a escolha do
representante sindical do Conselho Diretor do IFMA-Campus Bacabal, conforme estabelecido no Regimento Internos dos Campi,
aprovado pela Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018, conforme estabelecido a seguir:
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O Conselho Diretor (CONDIR), órgão máximo no âmbito do Campus, de natureza consultiva e deliberativa nas dimensões
acadêmica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, presidido pelo Diretor-Geral, tem sua organização e funcionamento
definidos em regulamento próprio.
1.2. O CONDIR tem a seguinte composição:
I - o Diretor-Geral, como presidente;
II - dois dirigentes, sendo um representante da Diretoria Administrativa e um representante da Diretoria Educacional, indicados pelo
Diretor-Geral;
III - dois representantes dos servidores técnico-administrativos em efetivo exercício, um dos quais ocupante de cargo de natureza
técnico-pedagógica, eleito por seus pares;
IV - dois representantes dos servidores docentes em efetivo exercício, eleitos por seus pares;
V - dois representantes do corpo discente, maiores de dezoito anos, com matrícula e frequência acadêmica regular, eleitos por seus
pares;
VI - um representante dos egressos, escolhido em assembleia convocada pelo Diretor-Geral por meio de edital público.
VII - um representante da sociedade civil, indicado pelo Diretor-Geral, dentre as entidades e/ou empresas públicas ou privadas com
atuação no município-sede do Campus;
VIII - um representante sindical, escolhido em assembleia convocada pelo Diretor-Geral por meio de edital público.
IX - um representante da Reitoria indicado pelo Reitor.
1.3.
O mandato dos membros do Conselho Diretor do Campus terá duração de dois anos, permitida uma recondução para o
período imediatamente subsequente, exceto para os conselheiros natos, cujos mandatos perdurarão pelo período em que se
mantiverem nos respectivos cargos.
1.4. Perderá o mandato o membro do Conselho Diretor do Campus que faltar, injustificadamente, a duas reuniões consecutivas ou
ter exercício profissional ou representatividade diferente daquela que motivou a sua nomeação.
1.5. Compete ao Conselho Diretor do Campus:
I - avaliar e referendar as diretrizes, o plano de ação anual e as metas de atuação do Campus, assim como zelar pela missão
institucional e pela execução de sua política educacional;
II - aprovar o calendário acadêmico do Campus a partir do calendário de referência do IFMA;
III - colaborar com a Direção-Geral do Campus na divulgação das atividades da Instituição junto à sociedade;
IV - apreciar assuntos de caráter administrativo, de ensino, de pesquisa e de extensão de interesse do Campus;
V - propor e acompanhar as ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, Plano de Ação, projetos
institucionais e programas em execução no Campus;
VI - avaliar estudos e propostas de desenvolvimento institucional, submetidos pela Direção-Geral;
VII - auxiliar na definição e execução das políticas de planejamento e gestão do Campus;
VIII - avaliar os indicadores de gestão no âmbito do Campus;
IX - zelar pelo cumprimento da articulação entre ensino, pesquisa e extensão na execução do Projeto Político-pedagógico do
Campus;
X - avaliar as propostas de criação, suspensão e extinção de cursos;
XI - avaliar a criação e alteração de proposta curricular;
XII - avaliar desempenho acadêmico nos aspectos de ensino, pesquisa e extensão;
XIII - deliberar sobre decisões dos coordenadores de curso em grau de recurso;
XIV - propor a criação de outros Órgãos Colegiados de natureza administrativa e/ou pedagógica do Campus, que não conflitem com
as competências do Conselho Diretor e sejam aprovados pelo CONSUP;
XV - avaliar questões submetidas à sua apreciação, em matéria de sua competência, embora não especificadas neste artigo, desde
que não conflitem com as competências do Conselho Superior do IFMA.
1.6. Aos membros do Conselho Diretor, compete:

I - comparecer no dia, hora e local designados para realização das reuniões, conforme a convocação e, quando impedido, justificar
o não comparecimento junto à Secretaria;
II - exercer o direito de voto, na forma estabelecida por este Regimento Interno;
III - não se eximir de trabalho para o qual for designado pelo Presidente, salvo por motivo justo, que será submetido à consideração
do Conselho;
IV - apresentar, nos prazos legais, as informações e pareceres de que forem incumbidos;
V - propor matéria para constar em pauta;
VI - propor homenagens, menção de louvor ou votos de pesar;
VII - debater matéria da pauta;
VIII - requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente;
IX - pedir vistas de matéria devidamente justificadas e com aprovação dos pares;
X - propor a retirada de matéria da pauta devidamente justificada e com aprovação dos pares;
XI - apresentar questões de ordem nas reuniões;
XII - conceder o uso da palavra a outro membro do Conselho para manifestação durante as reuniões;
XIII - votar na proposta de pauta e nas matérias constantes da ordem do dia;
XIV- assinar as atas aprovadas;
XV - manter seus pares informados das matérias discutidas;
XVI - integrar comissões do Conselho Diretor;
XVII - tratar com a devida consideração e respeito os demais membros do Conselho.
2. DO CRONOGRAMA
2.1. Para a realização da presente eleição obedecer-se-á ao cronograma abaixo:
ATIVIDADE

LOCAL

DATA/PERÍODO

Publicação do Edital de convocação e
normas

bacabal.ifma.edu.br

28/06/2021

Inscrição dos candidatos

SUAP

14 a 16/07/2021

Publicação da lista dos candidatos

bacabal.ifma.edu.br

19/07/2021

Protocolo( E-MAIL)

20 e 21/07/2021

Prazo para impugnação da lista de
candidatos

atendimento.bacabal@ifma.edu.br
Homologação da lista dos candidatos

bacabal.ifma.edu.br

22/07/2021

Protocolo(E-MAIL)

20 e 21/07/2021

Período para requerimento de votação
presencial concomitante

atendimento.bacabal@ifma.edu.br
Campanha eleitoral

Campus e SUAP

22 a 29/07/2021

Eleição

SUAP

30/07/2021

Publicação do resultado das eleições

bacabal.ifma.edu.br

02/08/2021

Protocolo(E-MAIL)

03 e 04/08/2021

Pedido de impugnações e recursos
contra o resultado

atendimento.bacabal@ifma.edu.br
Homologação do resultado final

bacabal.ifma.edu.br

05/08/2021

Posse dos eleitos (data prevista)

Campus

10/08/2021

3. DO PROCESSO DE ESCOLHA E REQUISITOS
3.1.
O processo eletivo será composto de uma fase de inscrição das entidades e a fase destinada à realização da eleição,
mediante a votação de todas as entidades inscritas.
3.2.
As entidades candidatas devem ter filiados no município de Bacabal-MA, representando os setores da sociedade civil e
atuarem nas seguintes áreas:
I – Entidades de Trabalhadores – sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais de trabalhadores;
II – Entidades Empresariais - entidades de qualquer porte, representativas do empresariado relacionadas à produção e ao
financiamento do desenvolvimento urbano.
3.3. Somente poderão concorrer às vagas as entidades que estiverem credenciadas e representadas no dia da eleição.
3.4. Os documentos necessários para inscrição das entidades são:
3.4.1.
Ofício endereçado a Diretoria Geral do Campus Bacabal, indicando o nome do representante na assembleia eleitoral,
assinado pelo dirigente da entidade;
3.4.2. Cópia do documento de identificação com foto e CPF do representante da entidade;
3.4.3. Cópia do estatuto da entidade ou documento de constituição, comprovando a área de atuação.
3.5. Os documentos do item 3.4. deverão ser encaminhados para a Diretoria-Geral do Campus Bacabal localizada na Avenida
João Alberto, SN, Bairro Areal, Bacabal-MA, CEP 65700-000, no período estabelecido no cronograma.
3.6. O processo de escolha será coordenado pela Comissão Organizadora designada pelo Presidente do CONDIR.
3.7. A Assembleia Eleitoral será formada pelo representante de cada Entidade inscrita e indicada no ato da inscrição.
3.8. O processo de escolha dar-se-á por meio de votação entre os representantes.

3.9. Terá assento no CONDIR a entidade sindical que recebem maior número de votos. Em caso de empate será realizado um
sorteio para definição da vaga.
3.10. A entidade com maior número de votos deverá indicar 2 (dois) membros para comporem o conselho, sendo 1 (um) membro
titular e 1 (um) membro suplente para o biênio 2019-2021.
4. DOS RECURSOS
4.1. A entidade que tiver o seu pedido de inscrição indeferido ou discordar dos resultados poderá interpor recurso apresentando as
suas razões de fato e de direito, por escrito, dirigido ao Presidente do Conselho Diretor.
4.2. A apresentação de recursos deve obedecer aos prazos estipulados no cronograma deste edital (item 2).
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. O processo de escolha será conduzido por Comissão Eleitoral designada pelo Presidente do CONDIR
5.2. Todas as publicações referentes a este edital serão disponibilizadas no site oficial do IFMA- Campus Bacabal.
5.3. Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura.
5.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do CONDIR.

(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora Geral Pró-Tempore - IFMA/Campus Bacabal

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 28/06/2021 09:38:44.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/06/2021. 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: 288694
Código de Auten cação: ea865 fdc

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
Coord. de Gestão de Pessoas - Campus Bacabal - CGP-BAC
EDITAL Nº 51/2021

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 a contratação de professor substituto para o
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Área/Disciplina: Letras/Português e Letras/Português/Libras, 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 23249.047854.2020-02.
1.

DAS VAGAS

1.1 O Processo Seletivo de que trata o presente Edital destina-se ao preenchimento de 02 (duas) vagas para contratação temporária em regime de 40h (quarenta horas), de professor
temporário, conforme abaixo:

ÁREA

CADASTRO
DE RESERVA

VAGAS
REQUISITO
AC

Licenciatura em
Letras: habilitação
em Língua
Portuguesa e
Libras; ou
Licenciatura em
Letras: habilitação
em Língua
Portuguesa e
especialização
em Libras; ou
Licenciatura em
Letras: habilitação
Letras/Português/Libras
em Língua
Portuguesa com
Prolibras
(Certificação
Prolibras Proficiência em
Libras, obtido por
meio de exame
promovido pelo
Ministério da
Educação,
conforme art. 7o, I
e III, do Decreto
n.o 5.626/2005).
Licenciatura em
Letras com
Habilitação em
Português;
Licenciatura em
Letras com
Letras/Português
Habilitação em
Língua
Portuguesa e
Literatura de
Língua
Portuguesa

1

1

PP PCD

AC

PP

PCD

0

0

2

1

1

0

0

2

1

1

AC = Ampla Concorrência; PP = Pretos e Pardos; PCD = Pessoas com Deficiência
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 a 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 25 junho até as 23h59min 01 de julho 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: 172021; Número de competência: usar mês e ano de
preenchimento - (mm/aaaa); Vencimento: dia do pagamento (25/06 a 01/07/2021); 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 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.
4.4 Não haverá isenção do valor da inscrição e em nenhuma hipótese haverá devolução do valor pago.
4.5 A inscrição somente será acatada após a confirmação, pelo banco, do pagamento do valor da inscrição, dentro dos prazos estabelecidos neste item.
4.6 O candidato terá direito a apenas uma única inscrição no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital.
4.7 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.
4.8 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.
4.9 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.
4.10 Para quaisquer informações sobre este Processo Seletivo, o candidato poderá entrar em contato com a Comissão Organizadora através do e-mailseletivo.bacabal@ifma.edu.br no
período de duração do processo.
4.11 As inscrições homologadas serão divulgadas no site oficial do IFMA-Campus Bacabal (https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/) no dia 05 de julho 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 40 (quarenta) minutos e máxima de 45 (quarenta e cinco) minutos.
6.2.1 A banca interromperá ao candidato quando este atingir 47 (quarenta e sete) minutos de duração da prova de desempenho didático.
6.2.2 A Banca Examinadora não poderá arguir o candidato.
6.3 A prova didática será realizada de 14 a 15 de julho de 2021, através da plataforma Google Meet, obedecendo ao cronograma de sorteio e realização da prova didática, elaborado de
acordo com a ordem de inscrição do candidato. O link da sala, com a data e o horário da prova de desempenho didático, será encaminhado para o e-mail de cada candidato.
6.4 É de responsabilidade do candidato criar uma conta de acesso à plataformaGoogle Meet, gratuito, através do sítio (https://accounts.google.com/)
6.5 O Cronograma de sorteio e realização da Prova Didática, parte integrante deste Edital, será divulgado no site oficial do IFMA-Campus Bacabal ( https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-eseletivos/), até o dia 13 de julho de 2021.
6.6 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.
6.6.1. O sorteio do tema será feito em sessão pública com transmissão através das redes sociais do IFMA-Campus Bacabal
6.6.2. 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.
6.6.2.1 Em caso de elevado número de participantes e impossibilidade de formação de mais de uma Banca Examinadora, o número de candidatos poderá, por grupo, ser aumentado.
6.6.3. O tema sorteado será lavrado em Ata pela Comissão Organizadora e divulgado no site do IFMA-Campus Bacabal (https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/).
6.7 O candidato deverá solicitar o ingresso a sala dewebconferência, para realização da Prova Didática, munido de Carteira de Identidade ou qualquer outro documento oficial que
contenha foto, com 5 (cinco) minutos de antecedência do horário indicado no cronograma, conforme item 6.5.
6.7.1 Liberado o acesso a sala de webconferência, o candidato terá 5 (cinco) minutos para organizar os recursos instrucionais, fazer teste de conexão, verificar se os dispositivos: webcam,
microfone, fones de ouvido ou caixas de som etc, estão em perfeito funcionamento, bem como preparar um ambiente silencioso para a realização da prova.
6.7.1.1 Ultrapassado os 5 (cinco) minutos, o tempo da prova de desempenho didático será iniciado.
6.7.2 O acesso a sala de webconferência será autorizado somente após o encerramento da Prova Didática do candidato anterior.
6.7.2.1 Caso a solicitação de acesso expire, o candidato deverá refazer a solicitação
6.8 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo não se responsabiliza pelo não recebimento dos documentos eletrônicos e pelo não acesso à sala dewebconferência para realização
da prova de desempenho, por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem
técnica
6.9 Em caso de falha na conexão com a internet ou falta de energia elétrica, por parte do candidato,durante a sua apresentação, a Banca Examinadora concederá o prazo de até 15
(quinze) minutos para que o candidato tente ingressar novamente na sala de webconferência, retomando sua apresentação, sendo desconsiderado o tempo em que permaneceu
desconectado.
6.10 O não restabelecimento da conexão por parte do candidato no prazo estabelecido no item 6.9, implicará na sua desclassificação do processo seletivo, devendo a Banca Examinadora
registrar em ata o ocorrido.
6.11 Caso o problema de conexão com a internet seja de um dos membros da Banca Examinadora, perdurando por mais de 15 (quinze) minutos, será acionado um membro substituto, que
terá 15 (quinze) minutos para ingressar na sala de vídeo conferência, devendo ser registrado o ocorrido em ata.

6.12 Os membros da Banca Examinadora e os Candidatos deverão ter as câmeras ligadas durante todo o tempo que estiverem logados nas salas dewebconferências do processo seletivo
6.13 Os membros da Banca Examinadora deverão desligar os microfones enquanto o candidato estiver se apresentando.
6.14 Não será permitido aos candidatos inscritos assistirem à prova dos concorrentes.
6.15 Os candidatos deverão encaminhar à Banca Examinadora, através do e-mailseletivo.bacabal@ifma.edu.br, com no mínimo 2 (duas) horas de antecedência de sua Prova Didática, o
Plano de Aula em formato PDF. O candidato que enviar o Plano de Aula fora do prazo ou enviar em outro formato será sumariamente eliminado do Concurso.
6.16 O arquivo do Plano de Aula deverá ser nomeado da seguinte forma:“Nome completo do candidato_Tema _Plano de aula”
6.17 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.
6.18 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.
6.19 A preparação, aquisição e utilização de recursos para a Prova Didática serão de inteira responsabilidade do candidato.
6.20 A Banca Examinadora poderá, a qualquer tempo, solicitar que o candidato movimente sua câmera, de modo a demonstrar o ambiente ao redor. É dever do candidato garantir que
esteja sozinho no ambiente, em contato somente com a Banca Examinadora, sob pena de eliminação do concurso.
6.21 A prova didática será gravada exclusivamente pela comissão organizadora, para efeito de registro, avaliação e análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos.
6.22 Ao término da prova didática, a banca examinadora informará o candidato a nota correspondente sua apresentação.
7.

DA PROVA DE TÍTULOS

7.1 Os candidatos deverão enviar antes da realização da prova de desempenho didático através de formulário eletrônico, a documentação referente à prova de títulos,
devidamente atualizada e organizada cronologicamente ao disposto no Quadro Demonstrativo para Pontuação de Títulos, conforme Anexo V;
7.1.1 O formulário para preenchimento da Prova de Título será encaminhado previamente para o e-mail de cada candidato;
7.1.1.1 A comissão organizadora não se responsabiliza pelo não recebimento do formulário eletrônico em virtude de informações erradas repassadas no formulário de inscrição
deste seletivo.
7.1.2 Todas as informações apresentadas na Prova de Título deverão ter seus comprovantes em formato PDF e legíveis.
7.1.3 Caso apresente declaração ou certidão, esta deverá ter sido emitida e assinada nos últimos doze meses;
7.1.4 O candidato deverá anexar, junto aos comprovantes, o termo de responsabilidade certiﬁcando que as informações e documentos entregues são verdadeiros, conforme
modelo disponibilizado no ANEXO IX deste edital.
7.2 Não serão analisados para contagem de pontos a documentação que não esteja em conformidade com o item 7.1 e seus subitens.
7.3 Apenas serão analisados os títulos dos candidatos aprovados na Prova Didática.

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
B

Prova
Didática
Títulos

Peso
2
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 sitedo
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 à 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-e-seletivos/),
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.
(assinado eletronicamente)
Isa Prazeres Pestana
Diretora-Geral - Pró Tempore

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

Área

Temas da Prova Didática
1. Estudo da Morfossintaxe da Língua Portuguesa;
2. Gramática Tradicional e o Ensino de Língua
Portuguesa;
3. Princípios de Linguística e Linguística Textual
Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa;
4. A Sociolinguística e o Ensino de Língua
Portuguesa;
5. Concepções de Linguagem, Texto, Discurso e
Ensino;

Letras/
Português/
LIBRAS

6. Letramento literário e ensino de literatura na
educação básica.
7. Teoria dos Gêneros Textuais e Ensino: Leitura,
Produção e Retextualização;
8. Libras: Pontos Linguísticos: fonologia da Língua
Brasileira de Sinais; Morfologia da Língua
Brasileira de Sinais, Dicionário básico de Libras;
9. Letramento de sujeitos ouvintes em Língua
Brasileira de Sinais;
10. Português-Libras-Português para classe
inclusiva.

1. Estudo da Morfossintaxe da Língua Portuguesa;
2. Gramática Tradicional e o Ensino de Língua
Portuguesa;
3. Princípios de Linguística Aplicada ao Ensino de
Língua Portuguesa;
4. Princípios de Linguística Textual e Ensino de
Língua Portuguesa: Coesão, Coerência
Intertextualidade, Intencionalidade e Aceitabilidade
5. A Sociolinguística e o Ensino de Língua
Portuguesa;
Letras/Português

6. Concepções de Linguagem, Texto, Discurso e
Ensino;
7. A Diversidade e Multiplicidade da Literatura
AfroBrasileira;
8.Teoria dos Gêneros Textuais e Ensino: Leitura,
Produção e Retextualização;
9. A Evolução da Literatura Brasileira Até a
Renovação Cultural do PréModernismo;
10. A Evolução da Literatura Brasileira do
Modernismo Até os Nossos Dias

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 ponto)
Atualização – CH mínima de 120h (considerar até 02 certificados, valor
unitário 0,10 ponto)
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 ponto por ano letivo
(considerar até 5 anos)
Ensino Superior: Graduação- 0,2 ponto por semestre letivo (considerar até
05 semestres)
Ensino Superior: Pós-Graduação – 0,2 ponto 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 publicados - 0,3 ponto (Considerar até 2 livros)
Capítulo de livros publicados - 0,1 ponto (Considerar até 2 capítulo)
Artigos publicados em periódicos especializados - 0,25 ponto (considerar até
2)
Trabalhos publicados em anais de congressos, seminários ou
similares- 0,1 ponto (Considerar até 3 Trabalhos)
Trabalhos apresentados em congressos, seminários ou similares- 0,1 ponto
(Considerar até 2 Trabalhos)
Pontuação máxima = 13,4 pontos. Essa pontuação equivale à nota 10,00 na prova de títulos.
Pontos obtidos: x pontos
A nota de títulos (NT) é dada pela fórmula:

PONTOS
2,00
1,00

0,70
0,90
0,60
0,20
0,20
PONTOS
1,00
2,00
1,00
1,00
PONTOS
0,20
0,50
0,80
1,00
PONTOS
0,60
0,20
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
21/06/2021
22/06 a 23/06/2021
24/06/2021

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

24/06/2021

Divulgação dos membros da Comissão Organizadora

25/06 a 01/07/2021

Período de inscrições

Até 01/07/2021
Até 01/07/2021

Até 01/07/2021
05/07/2021
06 a 07/07/2021

07/07/2021
07/07/2021
08 a 09/07/2021
10/07/2021
11/07/2021
12 e 13/07/2021
14 e 15/07/2021
16/07/2021
17 a 18/07/2021
19/07/2021

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 07/07/2021
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

20/07/2021

Realização da heteroidentificação

21/07/2021

Divulgação do resultado da heteroidentificação

22 a 23/07/2021
24/07/2021

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

26/07/2021

Homologação do Resultado Final

A partir de 27/07/2021

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

ANEXO IX -DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Eu,____________________________, nacionalidade, estado civil, portador da carteira de identidade nº______________________, inscrito no CPF sob nº_______________________, residente e
domiciliado na cidade de______________________ e estado do ____________, no endereço____________________________________________, DECLARO, para ﬁns de direito, sob as penas da
lei, que as informações prestadas e os documentos que apresento para etapa da Prova de Títulos do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO-ÁREA BIOLOGIA, regido pelo edital nº 12/2021/Coord. de Gestão de Pessoas/IFMA/Campus
Bacabal, são verdadeiros e autênticos ( ﬁeis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos).
Documentos apresentados:

Listar todos os documentos anexados na prova de títulos
Fico ciente através deste documento que a falsidade dessa declaração conﬁgura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da lei, bem como, pode
ser enquadrada como Litigância de Má Fé.
Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas informações prestadas, ﬁrmo a presente.
Local e data

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por:
Isa Prazeres Pestana, DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-BAC, em 21/06/2021 17:36:00.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 20/06/2021. 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: 285222
Código de Auten cação: 6d1c08729d

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 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

