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Apresentação

O objetivo deste manual é apresentar os procedimentos necessários para participar do processo seletivo 
para ingresso de estudantes em 2016.2 nos cursos técnicos de nível médio, forma SUBSEQUENTE, do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano. Pretende abranger as principais 
informações relacionadas à forma de seleção e ingresso, bem como indicar de maneira resumida os 
principais passos que devem ser dados para assegurar a inscrição e participação do candidato.

Para mais detalhes sobre os cursos ofertados e seus respectivos perfis profissionais, o candidato poderá 
consultar:

• Portal do IF Baiano na internet: www.ifbaiano.edu.br e acessar a página eletrônica de cada 
Campus.

• Catálogo Nacional de Cursos Técnicos: http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/06/catalo-
go-nacional-de-cursos-tecnicos-ganha-nova-versao.

É importante ler as informações contidas neste manual, no entanto não substitui a leitura atenta e cui-
dadosa do edital 36/2016, no qual estão dispostas todas as regras que orientam o processo seletivo 
2016.2.

Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Comissão Local de cada Campus, através do e-mail 
da Comissão Central: ingressodiscentes@ifbaiano.edu.br.

Todas as informações e comunicações sobre o processo seletivo 2016.2 para ingresso nos cursos téc-
nicos de nível médio do IF Baiano serão divulgados no sítio: prosel.ifbaiano.edu.br, ou por meio de link 
disponível no portal eletrônico do Instituto.

Comissão Central do Processo Seletivo 2016.2

A leitura desse manual não substitui  a leitura do Edital 36/2016
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1. Onde o IF Baiano está presente?

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano é uma instituição pública que oferece edu-
cação profissional gratuita, na forma de cursos e programas de formação inicial e continuada de tra-
balhadores (FiC), educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de 
graduação e de pós-graduação, articulados a projetos de pesquisa e extensão. Dessa forma, a atuação 
da instituição realiza-se em vários eixos tecnológicos, diversificando seu atendimento, atento à vocação 
econômica dos territórios de identidade da Bahia. O IF Baiano é composto por uma reitoria (com sede em 
Salvador), onze campi em funcionamento: Bom Jesus da Lapa, Catu, Governador Mangabeira, Guanambi, 
Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença; três campi em 
processo de implantação: Alagoinhas, Itaberaba e Xique-Xique.
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2. O que são cursos técnicos subsequentes?

São cursos com duração média de 1 ano e meio para quem tenha concluído o Ensino Médio .

3. Quais os cursos técnicos presenciais para ingresso em 2016.2?

São 120 vagas em 2 diferentes cursos ofertados na forma de articulação SUBSEQUENTE, das quais 92 são 
reservadas para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escola pública, 20 
para ampla concorrência e 8 para pessoas com deficiência (PcD).

CAMPUS CURSOS TURNO VAGAS

Uruçuca Técnico em Agropecuária Diurno 30

Valença Técnico em Agropecuária Vespertino 30

Técnico em Meio Ambiente Matutino 30

Noturno 30
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4. Como posso realizar minha inscrição no Processo Seletivo 
do IF Baiano 2016.2?

As inscrições podem ser realizadas no período de 01 de junho a 20 de junho de 2016, 
SEM TAXA DE INSCRIÇÃO. 

As inscrições online ocorrerão até as 12:00h do dia 20 de junho de 2016 no site: prosel.ifbaiano.edu.br. 
Para os candidatos que optarem por Reserva de Vagas, os documentos deverão ser entregues nos campi 
conforme o cronograma abaixo:

Em caso de dúvida, o candidato poderá comparecer ao campus.

Não é permitida a matrícula simultânea em mais de um curso técnico no IF Baiano.

ATENÇÃO: PARA EFETUAR O CADASTRO É NECESSÁRIO SER TITULAR DE CPF. 
CASO O CANDIDATO NÃO TENHA, PODERÁ SOLICITÁ-LO À RECEITA FEDERAL NO SITE:

 https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/InscricaoPublica/inscricao.asp 

OU NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA OU CORREIOS

CAMPUS LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS DATA HORÁRIO

Uruçuca Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – 
Campus Uruçuca
Rua Dr. João Nascimento - S/N - Centro, Uruçuca-Bahia, CEP: 
45680-000 

01/06/2016 
a 20/06/2016

09:00 h às 
12:00h e 
13:00h às
16:30 h

Valença Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – 
Campus Valença 
Rua Glicerio Tavares, s/n, Bairro Bate Quente, Valença-BA 
CEP: 45.400-000 

01/06/2016 
a 20/06/2016

09:00 h às 
12:00h e 
13:00h às
16:30 h
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4.2 . Inscrições

Para inscrever-se, o candidato deve:

ETAPA I – CADASTRO DE DADOS

I - Acessar o endereço eletrônico: prosel.ifbaiano.edu.br e selecionar a linha  “Processo seletivo 2016.2 
aberto! Cursos em Uruçuca e Valença – Clique aqui para se inscrever”;  e cadastrar:

a) Nome completo 
b) CPF 
c) E mail:
d) Senha: deve conter no mínimo 8 dígitos
e) Confirmação da senha 

II -  O sistema encaminhará para o e mail cadastrado uma mensagem para confirmação da conta. O 
título do e mail é IFB  Não responda: Instruções de confimação. 

III -  Clicar no link “Confirmar minha conta” e será diretamente encaminhado ao sistema de inscrição.

IV – No sistema informe seu CPF e  Senha (anteriormente cadastrada)  para acessar a pagina de inscri-
ção;

ETAPA II – INSCRIÇÃO

I – Clicar em EDITAR e , em seguida preencher os campos disponiveis. Ao final clicar em ATUALIZAR.

II – Em seguida deverá clicar em INSCREVER-SE no curso que deseja.

III – Assistir o vídeo de orientação.

IV -  Digite o código (descrito abaixo e que também aparecerá no Video Orientativo) nos campos dispo-
níveis e exatamente na ordem informada. 

Códigos:     22EBF22     44EBF44     66EBF66

V – Preencher o QUESTIONÁRIO SOCIO – ECONÔMICO *;
* O preenchimento do Questionário Sócio-Economico é  obrigatório para todos os candidatos, principalmente para aqueles 

que desejam ter acesso aos programas de Assistência Estudantil descritos no item 5 deste Manual.

VI – Por fim, Clicar em CONCLUIR INSCRIÇÃO.
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ETAPA III – ENVIO DE DOCUMENTOS PARA RESERVA DE VAGAS

I – Apenas os candidatos que concorrerão através da reserva de vagas deverão apresentar os docu-
mentos para terem a sua inscrição efetivada;

II – O Processo Seletivo 2016.2 reservou  70% das vagas para estudantes que cursaram o ENSINO FUN-
DAMENTAL integralmente na escola pública e 5% para pessoas com deficiência.

II - Os documentos necessários para realizar a inscrição no processo seletivo 2016.2 são:

Quem pode Concorrer a Reserva de Vagas* Documentos a serem apresentados**

Estudantes 
Oriundos de 
Escola Pública

Estudantes com Renda Familiar 
Bruta igual ou inferior a 1,5 Salá-
rios Mínimos

Cópia Simples Documento de Identificação
Cópia Simples Histórico Escolar
Cópia Simples Histórico Escolar ou Declaração 
que comprove que tenha cursado o ensino 
fundamental integralmente em escola pública. 
Comprovação de renda familiar bruta per capita 
igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo.

Estudantes com Renda Fami-
liar Bruta superior a 1,5 Salários 
Mínimos

Cópia Simples Documento de Identificação
Cópia Simples Histórico Escolar
Cópia Simples do Histórico Escolar ou Declara-
ção que comprove que tenha cursado o ensino 
fundamental integralmente em escola pública

Estudantes que se autodeclara-
rem  Pretos, Pardos e Indígenas 
com Renda Familiar Bruta igual 
ou inferior a 1,5 Salários Mínimos

Cópia Simples Documento de Identificação
Cópia Simples Histórico Escolar
Cópia Simples Histórico Escolar ou Declaração 
que comprove que tenha cursado o ensino 
fundamental integralmente em escola pública. 
Comprovação de renda familiar bruta per capita 
igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo.

Estudantes que se autodeclara-
rem  Pretos, Pardos e Indígenas 
com Renda Familiar Bruta supe-
rior a 1,5 Salários Mínimos

Cópia Simples Documento de Identificação
Cópia Simples Histórico Escolar
Cópia Simples do Histórico Escolar ou Declara-
ção que comprove que tenha cursado o ensino 
fundamental integralmente em escola pública

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA Documento de Identificação
Histórico Escolar
Laudo médico original ou cópia autenticada 
em cartório que ateste a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doenças (CID-10).

* Para saber a quantidade de vagas definidas para cada curso ver o ANEXO I do Edital 36/2016.
** Caso a entrega dos documentos seja presencial, o candidato deverá apresentar os originais. No caso 
de envio por SEDEX, as cópias deverão ser autenticadas.
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5. Qual será a forma de seleção para ingresso em 2016.2?

Para ingresso em 2016.2 nos cursos técnicos de nível médio ofertados na forma subsequente, o Instituto 
Federal Baiano realizará seleção por meio de sorteio eletrônico.

O sorteio eletrônico é público, sendo possível o acompanhamento pelo candidato, e ocorrerá na Reitoria 
do IF Baiano, rua do Rouxinol, nº 115, Imbuí - Salvador/Ba, no dia 7 de julho de 2016 às 9 horas. 

Todos os candidatos que tiveram a inscrição homologada serão classificados pela ordem do sorteio ele-
trônico, porém, somente os classificados dentro do número de vagas serão convocados para realização 
da matrícula.

E SE EU NÃO FOR CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, O QUE ACONTECE?

Os demais classificados comporão a lista de espera, e poderão ser convocados para ocupar as vagas re-
manescentes, obedecendo a ordem de classificação.

5. Assistência estudantil

O IF Baiano, por meio de Politicas de Assistencia Estudantil, mantem o compromisso de atender às ne-
cessidades específicas do corpo discente, frente à sua missão de ofertar uma educação profissional de 
qualidade, pública e gratuita em todos os níveis e modalidades, de modo a formar pessoas para o pleno 
exercício da cidadania, contribuindo assim para o desenvolvimento social e econômico do país.
 
A assistência estudantil busca abranger, através de seus programas, todos os estudantes regularmente 
matriculados, ressaltando-se que os programas que demandarem recursos financeiros são utilizados, 
prioritariamente, para atender às necessidades do estudante cuja renda familiar per capita seja de até 
um salário-mínimo e meio vigente. 

Fazem parte das ações e benefícios da assistência estudantil:

Residência Estudantil *: viabiliza a permanência integral do estudante, oriundo de municípios distantes 
e/ou que tenha dificuldade de translado diário.
* Apenas o campus Uruçuca oferta residência estudantil

Auxílio moradia: concessão de repasse financeiro, fixo e mensal, a estudantes oriundos de municípios 
distantes e/ou que tenham dificuldades de translado diário, que não tenham sido beneficiados com a 
residência estudantil.
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Auxílio-alimentação: disponível, preferencialmente, nos campi onde não houver refeitório, consiste no 
repasse financeiro, fixo e mensal, para custear despesas com alimentação durante o período letivo.

Auxílio-transporte: concessão de repasse financeiro, fixo e mensal, para custear as despesas com trans-
porte, auxiliando o translado de ida e volta ao campus durante o período letivo.

Auxílio material acadêmico: concessão de repasse financeiro, único e anual ao estudante, para custeio 
de material acadêmico.

Auxílio uniforme: concessão de repasse financeiro, único e anual ao estudante, para custeio de uniforme 
escolar.

A aprovação no processo seletivo não implicará em acesso direto a nenhum benefício estudantil e aos 
auxílios financeiros repassados aos estudantes através da política de assistência estudantil.

7. Orientações importantes

É fundamental ao candidato a leitura do edital do processo seletivo e suas retificações.

É responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas do processo seletivo pelo 
portal do Instituto Federal Baiano na internet e no site prosel.ifbaiano.edu.br.

                                                                                                             
                                                                                                                                Desejamos sucesso a todos(as)!


