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CHAMADA INTERNA Nº 63, 03 de junho  de 2013. 

PROGRAMA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES  

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA BAIANO, por intermédio da 

Diretoria de Gestão de Pessoal, em razão do EDITAL Nº 25, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012, que 

prevê a possibilidade de renovação do apoio anualmente, quando da existência de disponibilidade 

orçamentária, torna pública a presente Chamada e convida os Servidores do IF Baiano, 

contemplados pelo  EDITAL Nº. 25, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012, a apresentarem documentos 

para seleção e possível renovação do apoio, nos termos aqui estabelecidos. 

 

1 OBJETIVO  

1.1 Objetivo: Contribuir de forma efetiva para valorização, formação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos profissionais do quadro efetivo da Instituição, financiando parte das 

despesas com cursos de graduação e de pós-graduação, considerando a disponibilidade 

orçamentária estipulada para o exercício de 2013. 

1.2 Finalidade: prover a renovação do apoio financeiro parcial aos servidores em exercício nesta 

Instituição, em consonância com o item 2.7 do EDITAL Nº 25, DE 23 DE FEVEREIRO DE 

2012. 

1.3 Serão classificados servidores do IF Baiano que atendam as exigências desta convocação, e 

que se encontrem em exercício na Reitoria e demais campi. 

 

2 RECURSOS FINANCEIROS  

 

2.1 A bolsa será cedida da forma de ressarcimento mensal de 50% (cinquenta por cento) do 

valor da mensalidade do curso, considerando disponibilidade orçamentária e duração máxima 

permitida de até 24 (vinte e quatro) meses para graduação tecnológica, especialização e 

mestrado e 48 (quarenta e oito) meses para graduação e doutorado. 
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2.1.1 Serão contemplados para renovação aqueles que tiverem a melhor classificação, de acordo 

com os critérios dessa convocação, até que se esgote a previsão orçamentária do programa 

para este exercício. 

2.1.2 A liberação dos recursos financeiros para o pagamento do ressarcimento será feita conforme 

disponibilidade orçamentária e financeira para capacitação do IF Baiano, gerida pela Pró-

reitoria de Administração e Planejamento (PROPLAN) e desenvolvida com recursos do 

Tesouro, considerando, ainda a duração máxima do benefício prevista no item 2.1. 

2.1.3  A concessão do benefício em relação a um exercício financeiro não garante a continuidade 

do recebimento para o exercício subseqüente, em razão de possíveis alterações na 

programação orçamentário-financeira do Instituto. 

2.1.4  Os recursos orçamentários e financeiros serão destinados a cursos de Graduação e Pós-

Graduação (lato senso e stricto senso). 

2.1.5  Não será concedido apoio, sob qualquer forma, para pagamento de valores relativos a 

taxas, juros, multas, incidentes no valor da mensalidade do curso de Graduação e Pós-

Graduação. 

2.1.6 O Apoio financeiro somente será concedido no período correspondente ao tempo regular de 

integralização do curso, não cabendo o pagamento referente aos trancamentos, 

desistências, reprovações. 

2.1.7  O ressarcimento inicialmente será concedido até o final do exercício de 2013,  podendo ser 

efetuado pagamento de retroativo até janeiro do ano corrente. Pode-se renovar o benefício 

semestralmente/anualmente a depender da formatação da programa, até atingir o limite do 

prazo de duração prescrito no item 2.1., atendidas as seguintes condições: 

2.1.7.1  A persistência dos requisitos estabelecidos no item 3 e 4 desta Chamada; 

2.1.7.2 Estar adimplente com a entrega do Relatório Anual de Atividades Acadêmicas, assim como 

de qualquer outra informação solicitada pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), pela 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CODPE) e/ou pelo Núcleo de 

Capacitação(NUCAP); 

2.1.7.3 A apresentação de desempenho acadêmico satisfatório, segundo os critérios de avaliação 

da Instituição de Ensino formadora;  

2.1.7.4  Existência de disponibilidade orçamentária por parte do IF Baiano. 
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3  DOS REQUISITOS DO CURSO: 

 

3.1. O curso de Graduação e Pós-Graduação (lato senso e stricto senso) para ser objeto de apoio 

financeiro pelo IF Baiano, deve atender aos seguintes requisitos: 

3.1.1 Ser oferecido por instituição de ensino superior, credenciada pelo Ministério da Educação – 

MEC, na modalidade presencial ou à distância. 

3.1.2 Ter duração mínima de 360 horas para Pós-Graduação e de 02 (dois) anos para Graduação. 

Nestas, não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente 

e ou reservado, obrigatoriamente, para elaboração de trabalho de conclusão de 

curso/monografia/tese/dissertação; 

 

4 DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O PROPONENTE:  

 

4.1 Terá direito a participar dessa seleção o servidor que satisfaça cumulativamente às seguintes 

condições: 

4.1.1 Ser servidor ativo do quadro permanente, encontrar-se em pleno exercício de suas 

atividades e ter sido contemplado no EDITAL Nº. 25, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012 ; 

4.1.2 Possuir ensino médio completo, se pretendente à formação de Graduação; 

4.1.3 Possuir ensino superior completo, se pretendente à formação de especialização, de 

mestrado ou doutorado; 

4.1.4 Estar matriculado como aluno regular, conforme o caso, em curso presencial ou à distância, 

de graduação ou especialização, autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação, ou 

de mestrado ou doutorado, recomendado pela CAPES. 

4.2 Estão impedidos  de participar da seleção, servidores  que: 

4.2.1 Estiverem afastado ou em licença sem remuneração; 

4.2.2 Estiverem freqüentando o curso na condição de aluno não regular, especial, ouvinte, inscrito 

em unidade ou qualquer outra condição; 
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4.2.3 Estejam na condição de cedidos, requisitados, em exercício provisório ou em colaboração 

no IF Baiano; 

4.2.4 Recebam qualquer tipo de subvenção, auxílio ou benefício dos cofres públicos ou da 

Instituição Superior privada, em razão do mesmo fato gerador previsto neste Edital, qual seja 

a condição de estudante ou pesquisador. 

4.2.5 Tenham sido reprovados em qualquer disciplina. 

5 DA INSCRIÇÃO  

 

5.1 A inscrição é ato pelo qual o servidor proponente da renovação do apoio requer, através de 

formulário próprio (Anexo I) e entrega dos demais documentos exigidos em anexo, a 

participação da seleção.  

5.2 O período de solicitação de renovação é de 04/06/2013 à 14/06/2013. 

5.3 No ato da inscrição, deverão ser acostados os documentos abaixo relacionados: 

5.3.1 Ficha de inscrição, disponível no sitio oficial da Instituição 

(http://www.ifbaiano.edu.br/portal/) totalmente preenchida e assinada pelo 

proponente.(não serão aceitas assinaturas digitais). 

5.3.2 Cópia do Currículo Lattes do Proponente, em versão completa e atualizada, impressa 

diretamente da Plataforma Lattes  

5.3.3 Cópia do diploma de curso superior, no caso de pleito a Pós-Graduação ou de nível médio, 

no caso pleito a Graduação. 

5.3.4 Cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso de nível mais elevado de instrução 

acadêmica que possui o proponente (ensino médio, graduação, especialização, MBA, 

mestrado, Doutorado).  

5.3.5 Histórico escolar, atualizado, do curso para o qual recebe apoio. 

5.3.6 Programa do curso constando título do curso, grade curricular, carga horária, valor total do 

curso e valor da mensalidade; 

5.3.7 Declaração da Chefia imediata informando que o (a) servidor proponente (a) exerce ou não 

função gratificada ou cargo de direção (ANEXO II); 
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5.3.8 Declaração (ANEXO III) que não recebe qualquer tipo de subvenção, auxílio ou benefício 

dos cofres públicos ou da Instituição Superior privada, em razão do mesmo fato gerador 

previsto neste Edital, qual seja a condição de estudante ou pesquisador; 

5.3.9 Termo de compromisso (ANEXO IV) preenchido e assinado pelo qual o servidor proponente 

(não serão aceitas assinaturas digitais). 

5.3.10 Cópias da carteira de identidade (RG) e de cadastro de pessoa física (CPF) ou documento 

valido de identidade que conste números do RG, CPF e data de nascimento. 

5.3.11 Comprovante constando dia mês e ano de entrada em exercício no IF Baiano  

 

5.4 Os documentos relacionados acima deverão ser encaminhados, por meio dos Correios 

mediante registro postal ou equivalente, a Reitoria do IF Baiano, em envelope único, lacrado e 

identificado 

 

5.4.1  Em remetente: 

Nome do Proponente: 

Campus de Lotação: 

Endereço do proponente: 
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5.4.2  Em destinatário: 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO. 

Programa de Apoio à Qualificação (Renovação 2013)  

Rua do Rouxinol, 115 - Bairro do Imbuí - CEP: 41720052 - Salvador-BA 

 

 

6 CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.1 Todos os documentos indicados no item. 5 e seus subitens deverão ser entregues no prazo 

de inscrição previsto nesta convocação (item 5.2) 

6.1.1 Não será possível a adição, substituição, alteração e/ou a complementação da 

documentação após a o encerramento das inscrições, em nenhuma hipótese.  

6.2 Toda documentação encaminhada só será aceita desde que esteja devidamente assinada, 

não sendo aceitos documentos com assinatura digital.  

6.3 Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos em substituição aos 

documentos exigidos. 

6.4 A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos na inscrição eliminará 

automaticamente o servidor do certame. 

6.5 Homologação das propostas. 

6.5.1 O processo de homologação será realizado com objetivo de verificar o atendimento a todos 

os itens exigidos no presente Edital.  

6.6 Implicará na não homologação e imediato desenquadramento da proposta submetida:  

6.6.1 Proponente que solicitar o apoio financeiro para participação em mais de 1(hum) um curso. 
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6.6.2 Preenchimento incompleto do Formulário de inscrição. 

6.6.3 Ausência de algum dos documentos relacionados no item 5 e seus subitens. 

6.6.4 Ausência de assinatura do Proponente nos documentos solicitados para renovação do 

Apoio. 

6.6.5 Proponente que não satisfaça cumulativamente às exigências do item 4 deste edital, desta 

convocação, e seus subitens. 

6.6.6 Proponente que apresente Curriculum impresso sem identificação da Plataforma Lattes. 

6.6.7 Descumprimento do prazo estabelecido para postagem, de acordo com o Cronograma 

definido no anexo VI desta chamada.  

 

7 DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE SELEÇÃ O: 

7.1 Caberá ao Núcleo de Capacitação, por intermédio da Comissão de Avaliação a ser 

constituída pela Diretoria de Gestão de Pessoas, a homologação, análise e seleção das 

propostas de renovação de acordo com o cronograma instituído no anexo VI desta chamada. 

7.2 Concluída a fase de homologação, análise da documentação e dos demais requisitos exigidos 

para efeito da renovação, a Comissão de Avaliação elaborará relatório indicando os pedidos 

que forem julgados válidos e a classificação, o qual será submetido ao conhecimento da 

Diretoria de Gestão de Pessoas, que o encaminhará para divulgação no sítio oficial do IF 

Baiano, no prazo definido no anexo VI desta chamada.  

7.3 Concluída as fases de classificação, o Núcleo de Capacitação, com base no julgamento da 

Comissão de Avaliação, elaborará relatório indicando as renovação que forem contempladas 

pelo certame, o qual será submetido ao conhecimento da Diretoria de Gestão de Pessoas, 

que o encaminhará para divulgação no sítio oficial do IF Baiano, no prazo definido no anexo 

VI desta chamada.  

7.4 Do resultado da homologação NÃO CABERÁ RECURSO, REPLICAS OU AFINS.  
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8 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS:  

8.1 Os documentos utilizados para a classificação das propostas são: 

8.1.1 Ficha de Inscrição, (item 5.2.1) 

8.1.2 Declaração da chefia imediata,(item 5.2.6) 

8.1.3 Programa do curso,(item 5.2.5) 

8.1.4 Curriculo lattes, (item 5.2.2) 

8.1.5 Diploma ou certificado do mais alto nível de formação acadêmica do proponente (ensino 

médio, graduação, especialização, MBA, mestrado, Doutorado), (item 5.2.4) 

8.1.6 Documento de identificação que consta a data de nascimento (item 5.2.9) 

8.1.7 Comprovante constando dia, mês e ano de entrada em exercício no IF Baiano. 

8.2 Os candidatos que atenderem aos requisitos de participação previstos neste Edital serão 

classificados por ordem crescente de pontos obtidos no BAREMA (anexo V), admitindo-se 

como 40 (quarenta) a pontuação máxima a ser alcançada pelo proponente. 

8.3 Para classificação serão considerados os seguintes critérios: 

   8.3.1.  Inexistência de cursos oferecido pelo IF Baiano diretamente ou por convênio com outra 

instituição, de curso semelhante ou correspondente ao solicitado, no município onde está 

localizado o campus de lotação do requerente; 

   8.3.2.     Compatibilidade do curso pretendido com o ambiente organizacional do servidor; 

   8.3.3.      Nível mais baixo de qualificação. 

   8.3.4.      Exercício de Função Gratificada ou Cargo de Direção. 

8.4 Os critérios referidos no item anterior serão valorados conforme estabelece o BAREMA 

constante no anexo V desta chamada. 

8.5 Ocorrendo empate de candidatos após a aplicação do BAREMA (anexo V), o desempate far-

se-á conforme os critérios que se seguem sucessivamente: 

8.5.1 Maior tempo de serviço na Instituição em anos, meses e dias; 

8.5.2 Maior tempo de conclusão do mais alto nível de formação acadêmica do proponente em 

anos; 

8.5.3 Maior idade em anos, meses e dias. 
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9 DO RESULTADO  

 

9.1 Os resultados serão divulgados conforme prazo previsto no anexo VI desta chamada, no sítio 

do IF Baiano, contendo o nome dos selecionados e classificação, já considerados os critérios 

de desempate. 

 

10 PRAZO PARA RECURSO  

 

10.1 Os recursos referentes aos resultados da seleção que classifica os candidatos, deverão ser 

encaminhados, por meio dos Correios mediante registro postal ou equivalente, a Reitoria do 

IF Baiano, no prazo de 2 (dois) dias úteis.  

10.2 O resultado dos recursos será divulgado 2 (dois) dias úteis após o fim do prazo de 

interposição do recurso, no sítio virtual oficial do Instituto.  

10.3 Do resultado do recurso, NÃO CABERÁ NOVO RECURSO, RÉPLICAS OU AFINS.  

 

11 DA FORMA DE RESSARCIMENTO/ACOMPANHAMENTO DA CONCESS ÃO 

 

11.1 Para solicitar o ressarcimento, os servidores contemplados com o apoio financeiro de que 

trata esta Chamada deverão apresentar ao NUCAP ou NAGP´s (dos campi Catu, Guanambi, 

Santa Inês, Senhor do Bonfim e Bom Jesus da Lapa), cópia do comprovante do pagamento 

do mês acompanhado do Requerimento de Benefícios Direitos e Vantagens (RBDV) 

devidamente preenchido e assinado. 

11.2 O ressarcimento será realizado mediante crédito em conta corrente do servidor, informado 

pelo pleiteante no formulário de solicitação. 

11.3 Pagamentos antecipados feitos pelo servidor contemplado à Instituição de Ensino Superior 

somente serão ressarcidos pelo IF Baiano mês a mês. 

11.4 Caberá à DGP: 

11.4.1 Verificar o atendimento aos requisitos dos itens 3 e 4 da chamada, antes da autorização de 

pagamento do auxílio. 
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11.4.2 Acompanhar o pagamento dos auxílios concedidos, mediante crédito mensal diretamente na 

conta-corrente informada pelo pleiteante no formulário de solicitação. 

11.4.3 Acompanhar a qualificação dos servidores contemplados com o auxílio, até a finalização do 

curso, na forma especificada nesta Chamada. 

11.5 O beneficiário do auxílio deverá apresentar à DGP: 

11.5.1 Ao final de cada semestre, comprovante de desempenho acadêmico e histórico escolar; 

11.5.2 Ao final da vigência de cada ano, relatório de atividades desenvolvidas, em formulário 

próprio, assinado pelo coordenador do curso de pós-graduação ou de graduação, conforme 

o caso; 

11.5.3 Ao final do curso, comprovante de conclusão. 

 

12 PRAZOS 

 

12.1.1 Período de inscrição, EXCLUSIVAMENTE Via correios: 04/06/2013 – 14/06/2013 

12.2 Divulgação do resultado de classificação dos candidatos: 24/06/2013, no sítio 

www.ifbaiano.edu.br/dgp 

12.3 Período de interposição de recurso em face do julgamento da classificação candidatos: 

25/06/2013 e 26/06/2013.  

        12.3.1 EXCLUSIVAMENTE Via correios  

12.4 Divulgação do resultado final da seleção: 28/06/2013 

 

13 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 Não serão analisadas inscrições postadas fora do prazo de inscrição previsto no anexo VI 

desta chamada e sem a documentação exigida. 

13.2 O IF Baiano não assume qualquer compromisso de suplementação de recursos para fazer 

frente às despesas adicionais decorrentes de quaisquer fatores externos e/ou internos, 

relacionadas ao curso de graduação pretendido. 

13.3 O orçamento para o auxílio financeiro constante neste Edital, deverá ser executado até 

dezembro de 2013. 
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13.4 A qualquer tempo, esta chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, por 

motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer 

natureza. 

13.5 Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos contatando-se o Núcleo de 

Capacitação pelo telefone (71) 3281-0047 ou por correio eletrônico no endereço 

nucap.dgp@ifbaiano.edu.br 

13.6 Verificado, em qualquer época, que o candidato apresentou declaração falsa ou dados 

incorretos na ficha de inscrição ou quaisquer declarações exigidas, bem como o não 

preenchimento de qualquer um dos requisitos constantes nesta chamada, será cancelada a 

concessão do apoio financeiro ao servidor e, em consequência, anulados todos os atos dela 

decorrentes, com a devolução pelo servidor de todo o recurso despendido pelo IF Baiano, 

além da aplicação dos procedimentos e das penalidades legais previstas. 

13.7 Caberá ao servidor a apresentação do boletim de desempenho através de RBDV, para 

continuidade do apoio financeiro, semestralmente. Caso haja reprovação em qualquer 

disciplina, será suspenso o apoio financeiro. 

13.8 No caso de curso com formato anual, a apresentação do boletim de desempenho através de 

RBDV, para continuidade do apoio financeiro, que deverá ocorrer a cada 12 (doze) meses. 

Caso haja reprovação em qualquer disciplina, será suspenso o apoio financeiro. 

13.9 Após o término de vigência do recebimento do apoio financeiro, o servidor deverá permanecer 

no quadro ativo do IF Baiano por, no mínimo, tempo igual ao do recebimento do beneficio. 

13.10 O não cumprimento deste prazo acarretará a devolução da totalidade dos valores percebidos 

a título do apoio financeiro previsto nesta chamada. 

13.11 Os trabalhos publicados relativos aos cursos de Pós-Graduação e Graduação apoiados 

através dos recursos previstos nesta chamada deverão fazer referência ao apoio recebido. 

13.12 Os casos omissos serão analisados pela Diretoria de Gestão de Pessoas, ouvida a Comissão 

de Avaliação. 

Salvador, 03 de junho de 2013 

Sebastião Edson Moura  

Reitor 
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ANEXO I 
 

APOIO À QUALIFICAÇÃO 
 

FORMULÁRIO PRÓPRIO DE INSCRIÇÃO 
 
 

1. DADOS PESSOAIS/FUNCIONAIS 
 
 
Nome completo:____________________________________________________ 
 
Dia, mês e ano de nascimento ___/___/____  
 
Matricula SIAPE: _________________ Lotação: _______________________ Tel: __________________ 
 
Cargo: ________________________________ E-mail_________________________________________ 
 
Número do processo de Concessão de Horário Especial: ___________________ (Se houver) 
 
Nível mais alto de formação acadêmica que possui: 
    [  ] ensino médio  [  ] Graduação  [  ] Pós-graduação 
                                                             (   ) Especialização, MBA e afins 
                                                             (   ) Mestrado 
                                                             (   ) Doutorado 
Ano de conclusão do nível mais alto de formação ___________________ 
 
Banco/Agência/Conta-Corrente para crédito do auxílio: __________________________________________  
Nº do CPF_______________________ 
 

Dia, mês e ano de entrada em exercício no IF Baiano___/__/___ 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/ ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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2. DADOS SOBRE O CURSO 
 
Nome do Curso: ___________________________________________________ 
Nível de formação oferecido pelo curso 
  [  ] Graduação  [  ] Pós-graduação 
                               (   ) Especialização, MBA e afins 
                               (   ) Mestrado 
                               (   ) Doutorado 
 
Nome da Instituição de Ensino Superior Privada (IES): ___________________________________________ 
 
Valor total do curso: _______________ Valor da Mensalidade:_____________________________________ 
 
Número de Mensalidades em 2013 ___________________________________________________________ 
 
Recebe percentual de Incentivo à Qualificação: ( ) SIM ( ) NÃO 
 
 
3. JUSTIFICATIVA  (apresentar justificativa detalhada a Direção da Unidade ou órgão de lotação do 
servidor, constando o impacto da realização do curso sobre as ações desenvolvidas naquela área e os resultados 
esperados). 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 A veracidade das informações aprestadas nesse formulário é de inteira responsabilidade do proponente. 
O preenchimento de informações falsas, verificadas a qualquer tempo, implicará em desclassificação e 
devolução do recurso recebido.  
  
 

_____________, _____________________________. 
                                                    (cidade)                            (data) 
 

 
 

_______________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO II 
 

APOIO À QUALIFICAÇÃO 
 

DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA 
 
 
 Eu,______________________________________________________, matrícula SIAPE 

______________, declaro sob as penas da Lei que:  

1. O servidor________________________________________________, matrícula SIAPE 

______________ 

[    ] Exerce Função Gratificada (FG) ou Cargo de Direção (CG); 
[    ] Não exerce Função Gratificada (FG) ou Cargo de Direção (CG); 
 

2. O servidor desempenha as seguintes atividades: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________, conforme as atribuições do cargo ________________________. Sendo, portanto, 

enquadrado no seguinte ambiente organizacional, de acordo com o Decreto 5824, de 29/06/2006: 

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 

 
 

_____________, _____________________________. 
                                                    (cidade)                            (data) 
 

 
 

_______________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO III 

 
APOIO À QUALIFICAÇÃO 

 
DECLARAÇÃO  

 
 

Eu, ______________________________________________________, matrícula SIAPE 
______________, declaro sob as penas da Lei que: 
 

a) O curso de Pós-graduação/Graduação que estou vinculado não possui trancamentos e nem 
pretendo realizar qualquer tipo de trancamento até a conclusão do referido curso; 

b) Não recebo qualquer tipo de subvenção, auxílio ou benefício dos cofres públicos ou da 
Instituição Superior privada, em razão do mesmo fato gerador previsto neste Edital, qual seja 
a condição de estudante ou pesquisador; 

c) Tenho total conhecimento do teor da Chamada Interna_____/2013 do IF Baiano/DGP, 
estando de acordo com todas as cláusulas.  

 
 
 
 
 
 

Salvador - BA, ____________________________________. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura 
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ANEXO IV 
 

APOIO À QUALIFICAÇÃO 
 

TERMO DE COMPROMISSO  
 
 

Eu,____________________________________________________, matricula SIAPE nº 
_______________________, comprometo-me a permanecer funcionalmente no âmbito dos órgãos 
e/ou autarquias vinculadas ao Ministério da Educação - MEC, por tempo não inferior ao do 
recebimento do apoio financeiro, após o término de sua vigência. Assim como, em caso de ser 
servidor cedido, em colaboração técnica ou lotação provisória não poderei retornar a meu órgão de 
origem a pedido nessa mesma situação. 
 

Outrossim, declaro ter ciência de que o não cumprimento deste prazo, acarretará a devolução 
da totalidade dos valores percebidos a título de apoio financeiro. Estou ciente que o apoio financeiro 
será imediatamente suspenso e terei que devolver o benefício recebido no caso de desistência, 
trancamento, abandono, reprovação em disciplina ou no curso de Graduação/Pós-graduação e/ou 
qualquer motivo que impeça/impossibilite a certificação no curso.  
 

Por fim, assumo o compromisso de ao término do curso de Pós-graduação/Graduação, objeto 
deste Edital, a fornecer cópia digital do trabalho de conclusão ou monografia, que originou o 
recebimento do Apoio Financeiro, depois de obtida a devida aprovação pela Instituição de Educação 
responsável pelo curso. 
 
 
 
 

_____________, _____________________________. 
                                                    (cidade)                            (data) 
 

 
 

_______________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO IV 
 

APOIO À QUALIFICAÇÃO – EDITAL 25/2012 
 

BAREMA 
CANDIDATO   

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
1. Existência de oferecimento pelo IF Baiano diretamente ou por convênio com outra 
instituição, de curso semelhante ou correspondente ao solicitado no município de 
lotação do servidor: 
 

 

1.1 Curso solicitado é oferecido ou é similar a curso oferecido pelo IF Baiano ou por 
Instituição de Ensino Superior Conveniada ao IF Baiano; 
 

2 
 
 

1.2 Curso solicitado não é oferecido pelo IF Baiano e nem por Instituição de Ensino 
Superior conveniada ao IF Baiano: 
 

10 
 

2.1 Compatibilidade do curso solicitado, com o cargo, o nível de escolaridade e 
ambiente organizacional, orientado pelo Decreto n° 5.824/2006. E  exercício de função 
gratificada ou cargo em comissão 
 

 

2.1. Não há compatibilidade do curso com o cargo e ambiente organizacional (Decreto n° 
5.824/2006) 
 

0 

2.1.1. Compatibilidade do curso com o cargo (Decreto n° 5.824/2006) 2 
 

2.1.2. Compatibilidade do curso com o ambiente organizacional (Decreto n° 5.824/2006) 2 
 

2.1.3. Compatibilidade do curso com o cargo e ambiente organizacional, simultaneamente 
(Decreto n° 5.824/2006) 

10 

3. Desempenho de função gratificada ou cargo em comissão: 
 

 

3.1 Não desempenha função gratificada e /ou cargo em comissão 2 
 
 

3.2 Desempenho de função gratificada e /ou cargo em comissão 10 
 

3. Nível mais baixo de qualificação.  
3.1. O candidato já tem certificado de curso no nível, para o qual está concorrendo; 2 

 
3.2. O candidato não tem certificado de curso no nível, para o qual está concorrendo.  10 

 
TOTAL   

                                                 
1 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO  

Rua do Rouxinol, 115 - Bairro do Imbuí - CEP: 41720052 - Salvador-BA 
 
 

 

 
ANEXO VI 

 
CRONOGRAMA 

 
EVENTO DATA  

INSCRIÇÃO 04/06/20013 a 14/06/2013 
RESULTADO DA CLASSICAÇÃO 24/06/2013 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 25/06/20013 e 26/06/20013 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 28/06/2013 

 


