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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO LINTER 2010  

 
 
 
A Reitora do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA, 
instituição criada pela Lei no 11.892 de 29 de dezembro de 2008, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo LINTER/2010 
(IFBA/PROLIND), no período de 22 a 31 de março de 2010, visando o preenchimento de vagas 
destinadas ao curso de Licenciatura Intercultural Indígena (LINTER). 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O Processo Seletivo LINTER/2010 será executado pela Comissão de Organização da 
Licenciatura Intercultural Indígena do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – 
IFBA, composta pela Coordenação do Curso, pelo Coordenador Indígena e por docentes.  
 
1.1.1. À referida Comissão cabe a responsabilidade de planejar, coordenar, executar e 
divulgar todas as informações pertinentes ao Processo Seletivo para este curso, de acordo 
com o calendário específico e as providências cabíveis. 
 
1.2. A seleção para provimento de vagas ao Curso Licenciatura Intercultural Indígena oferecido 
pelo IFBA constará de uma prova objetiva e uma entrevista, bem como avaliação do memorial 
e da documentação, que serão analisadas por uma Comissão designada para esse fim. 
 
1.3. A prova e a entrevista serão realizadas no Município de Porto Seguro – BA. 
 
1.4. O IFBA não se responsabilizará por quaisquer despesas dos candidatos inscritos nesse 
Processo Seletivo. 
 
2. DAS VAGAS 

 
2.1. Serão oferecidas 80 (oitenta) vagas para o curso, objeto deste Edital, conforme quadro 
abaixo: 
 

(65 vagas) (15 vagas) 
− Docentes indígenas em exercício 
 
−Gestores e técnicos (indígenas) da 
educação que trabalham em escolas 
indígenas 

− Egressos do magistério indígena 
 
− Indígenas egressos do Ensino Médio 

 
2.2. Os candidatos serão selecionados conforme seu desempenho no Processo Seletivo e o 
número de vagas oferecido. 
 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. O Processo Seletivo de que trata o presente Edital será restrito a candidatos indígenas 
brasileiros. 
 
3.2. Só será aceita uma única inscrição por candidato. 



 
3.3. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato em locais previamente determinados 
pelas lideranças indígenas, no período de 22 a 27 de março, quais sejam: comunidade de 
Olivença (dia 22/03 às 14 hs), comunidade de Pau Brasil (dia 23/03 às 9hs), comunidade de 
Prado (dia 25/03 às 14 hs), comunidade de Barra Velha (dia 26/03 às 14 hs) e comunidade de 
Coroa Vermelha (dia 27/03 às 14 hs). 
 
3.3.1 No período de 29 a 31 de março as inscrições serão realizadas no Instituto de 
Educação, Ciência e Tecnologia – IFBA, Campus Porto Seguro, das 8:00 às 18:00h. 
 
3.4 O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de condições especiais 
para realização das provas, deverá indicar essa opção no requerimento de inscrição. 
 
3.5. No ato da inscrição, o candidato deverá ter em mãos a documentação a seguir: 
 
a) ficha de requerimento de inscrição correta e completamente preenchida; 
b) comprovação de conclusão do Ensino Médio ou Magistério Indígena; 
c) carteira de identidade: original e cópia; 
d) declaração de uma liderança indígena atestando o pertencimento do candidato ao povo 

e/ou comunidade indígena; 
e) declaração da FUNAI atestando o pertencimento do candidato ao povo e/ou comunidade 

indígena (em conformidade com a declaração da liderança indígena); 
f) declaração de uma escola indígena atestando o seu pertencimento ao povo e/ou 

comunidade indígena e a função exercida pelo candidato; 
g) memorial contendo:  

- trajetória do sujeito / trajetória escolar; 
- experiência na área de educação; 
- participação na comunidade e/ou movimentos sociais; 
- expectativa em relação ao curso superior; 
- sugestões para o curso superior. 

 
3.6. Toda documentação será examinada por uma Comissão designada para esse fim e será 
considerada nula, para todos os efeitos legais, a inscrição do candidato que não atender a 
todos os requisitos dos itens 3.5 desse Edital. 
 
3.7. A Comissão de Seleção não assumirá qualquer responsabilidade por inscrição ou 
documentos que eventualmente sejam extraviados. 
 
3.8. Após a entrega da documentação exigida no item 3.5, desse Edital, junto ao Setor de 
Inscrição, o candidato não poderá mais ter acesso à mesma. As cópias dos documentos 
enviados não serão devolvidas ao candidato. 
 
3.9. As informações prestadas na ficha-requerimento e em todos os documentos de inscrição 
serão de inteira responsabilidade do candidato. Aquele que fornecer dados ou documentos 
comprovadamente inverídicos terão sua inscrição cancelada. 
 
3.10. Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia – IFBA divulgará em sua página 
http://www.portoseguro.ifba.edu.br, no dia 13 de abril de 2010, a relação dos candidatos 
com inscrições homologadas e o local onde serão realizadas as provas. 
 
4. DAS PROVAS 
 
4.1. O Processo Seletivo será realizado em três fases distintas: 
 
a) 1ª FASE - Memorial: deverá ser entregue no ato da inscrição. Valor de pontuação: 3,0; 
b) 2ª FASE - Prova Objetiva que será realizada no dia 16 de maio e constará de 5 (cinco) 

questões de múltipla escolha e uma questão dissertativa. Tempo de duração: 2:30h (duas 
horas e trinta minutos). Valor de pontuação: 4,5; 

c) 3ª FASE - Entrevista: será realizada no dia 16 de maio, após a prova objetiva. Tempo de 
duração: 15min (quinze minutos). Valor de pontuação: 2,5. 

http://www.portoseguro.ifba.edu.br/


 
QUADRO I 

FASES CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
Objetividade 0,5 
Experiência profissional 1,0 
Comprometimento com a comunidade 1,0 

1ª Memorial 

Perspectivas com relação ao curso 0,5 
Compreensão de texto 3,5 2ª Prova Objetiva 
Coesão e coerência textual 1,0 
Objetividade 0,5 
Experiência profissional 1,0 

3ª Entrevista 

Capacidade de expressão oral 1,0 
Pontuação máxima 10,0 

 
Será eliminado o candidato que tirar ZERO na prova objetiva. 
 
4.1.1. Todo o processo será realizado, exclusivamente, na Língua Portuguesa. 
 
4.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o início das mesmas, munido 
de lápis, borracha, caneta esferográfica azul ou preta e o original do documento oficial de 
identidade. 
 
4.3. O candidato somente terá acesso às provas mediante apresentação do Documento de 
Identidade original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas ou quaisquer outros 
documentos e do respectivo Comprovante de Inscrição. 
 
4.4. Não será permitida a permanência de candidatos nos locais de provas portando armas ou 
aparelhos eletrônicos, em funcionamento ou não, mesmo que desligados. 
 
4.5. Será excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 
 
a) se apresentar após o horário ou turno estabelecido para o início das provas; 
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o Documento Oficial de Identidade; 
d) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 

qualquer outro impresso não permitido, bem como quaisquer aparelhos eletrônicos; 
e) perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos. 
 
4.6. Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala de provas ao mesmo tempo, não 
podendo ficar apenas um candidato na sala. 
 
4.7. A Comissão de Organização do Processo Seletivo/LINTER 2010 reserva-se o direito de 
alterar as datas de realização das provas previstas neste Edital, bem como de cancelar o 
Concurso, por motivos fortuitos ou de força maior, a critério do próprio Instituto. Em qualquer 
desses casos, porém, o IFBA responsabiliza-se por dar, com a devida antecedência, ampla 
divulgação às alterações feitas. Também a Comissão de Organização se reserva o direito de, a 
seu critério, atrasar o horário de início das provas. 
 
5. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS RESULTADOS 
 
5.1. A pontuação final deste Processo Seletivo e a classificação dos candidatos para efeito de 
cadastramento e matrícula levarão em consideração a soma do total de pontos do memorial, 
da prova objetiva e da entrevista. 
 
5.2. Às vagas de que tratam o item 2.2 acima concorrem todos os candidatos inscritos, os 
quais serão classificados por ordem decrescente da pontuação obtida nas três fases, 
independente da etnia a que pertençam. 
 



5.3. Na apuração do resultado final, ocorrendo empate na última colocação a classificação 
obedecerá à seguinte ordem de referência: 
 

1. Idade, em favor do mais idoso, nos termos previstos pelo Art. 27 da Lei no 10.741/2003; 
2. Maior pontuação na prova de interpretação de texto. 

 
6. DOS RECURSOS 

 
6.1. Caso tenha qualquer discordância da homologação da Inscrição e do Resultado Final 
do Processo Seletivo/LINTER 2010, o candidato deverá protocolar diretamente na 
CORES/IFBA – Campus Porto Seguro ou postar em uma agência dos Correios 
reclamação por escrito, no prazo de até 48 horas (quarenta e oito) contadas a partir do 
horário da divulgação oficial da homologação da Inscrição e do Resultado Final do 
Processo Seletivo. Depois desse prazo, não serão aceitas quaisquer reclamações. Não 
será aceito recurso enviado via fax ou por correio eletrônico. 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1. Outras disposições e instruções específicas contidas no caderno de provas constituem 
normas que passam a integrar o presente Edital, devendo ser em tudo observadas e 
cumpridas. 
 
 
 
 
Salvador, 18 de março de 2010. 
 
 
 
 
 
 

Carlos D’Alenxandria Bruni 
Reitor em Exercício 

 


