
 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 
O Projeto do Programa de Projetos Especiais intitulado “Implantação do Programa 5S na Secretaria dos 

Colegiados do IMS/CAT/UFBA” torna público que estão abertas as inscrições para a seleção de bolsista para a 
Secretaria dos Colegiados, contemplado com recurso da PROAE, de acordo com a legislação federal vigente e os 
regulamentos internos correspondentes da UFBA. 
  
1. LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO: 
Secretaria dos Colegiados – Prédio Administrativo, dos dias 26/02 à 13/03/2018, no horário das 08h00 às 17h00.  
 
2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 
2.1. entregar no local de inscrição, no prazo acima estabelecido: 

2.1.1. Comprovante de matrícula atual; 
2.1.2. Currículo; 

2.2. estar regularmente matriculado em um dos Cursos de Graduação da UFBA no IMS/CAT; 
2.3. estar inscrito na PROAE; 
2.4. não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais (exceto os auxílios da Assistência Estudantil); 
2.5. apresentar tempo disponível de 16 horas semanais (4 horas diárias, preferencialmente, neste semestre, no turno 

da manhã) para dedicar às atividades relativas ao projeto. 
 

3. APÓS O RESULTADO DA SELEÇÃO SERÃO EXIGIDOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS A SEREM 
ENTREGUES: 
3.1. Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso); 
3.2. 1 foto 3x4 
3.3. Dados bancários: conta corrente e individual (vedada a utilização de conta poupança ou de conta conjunta). 
3.4. Comprovante de endereço atual; 
 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção dos candidatos será feita nos dias 14/03/2018, na Secretaria Acadêmica, constando das seguintes etapas: 
Currículo; Entrevista; Disponibilidade de horários.  
 
5. PERÍODO E VALOR DA BOLSA 
O período da bolsa será de 1 ano e pode ser renovada a critério do Coordenador e disponibilidade do bolsista. A 
bolsa será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 
 
6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  
A divulgação da relação do aluno contemplado com a Bolsa ocorrerá no dia 15/03/2018 através do site do IMS e 
nos murais dos prédios de aula e laboratórios. 
 
7. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  
O aluno selecionado deverá entregar a documentação necessária para a homologação (ver item 3 deste Edital) até o 
dia 16/03/2018, sob pena de cancelamento da bolsa. 
 
8. OUTRAS INFORMAÇÕES 
Entre em contato com o setor através do secolegiados.ims@ufba.br ou pelo telefone [77] 3429-2727. 

 
 
 
 

Lívia Resende Alvim 
Coordenadora do Projeto 

 

Secretaria dos Colegiados 


