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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS  DA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, NA FORMA

SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – MODALIDADE DE EDUCAÇÃO  À
DISTÂNCIA (EaD)

Edital Nº. 30 de 28 de dezembro de 2022

CONVOCAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) AUTODECLARADOS(AS)
PRETOS(AS) E PARDOS(AS) PARA VERIFICAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO

ÉTNICO-RACIAL

O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS, no uso de suas atribuições

delegadas pela portaria nº 609 de 08 de abril de 2022 publicada no diário oficial da união do dia 11 de

abril  de  2022,  seção  2,  página  25, torna pública a convocação dos(as) candidatos(as)

autodeclarados(as) pretos(as) e pardos(as) para verificação de autodeclaração Étnico-Racial, do Edital

Nº 30 de 28 de dezembro de 2022, referente ao processo seletivo para ingresso de estudantes nos

cursos  da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na Forma Subsequente ao Ensino Médio –

Modalidade de Educação a Distância (EaD).

Os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) deverão comparecer  VIRTUALMENTE conforme

endereço eletrônico, data e horário estabelecido na lista abaixo, para verificação de sua

autodeclaração. Candidato(a) menor de idade deverá comparecer acompanhado(a) de seu

responsável. No momento da avaliação o(a) candidato(a) deve portar documento oficial com

foto.

CANDIDATOS (AS) CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATU SENSU EM

ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA

LOCAL,  DIA E HORÁRIO DA
CONVOCAÇÃO

MARCELO DOS SANTOS RESENDE
Link de acesso à sala:

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/banca_de_a
fericao-dpde-ifbaiano-sala3

Data: 03/03/2023
Horário: 14 às 14h10

- Ter em mãos documento oficial de identidade com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho, Passaporte);

Para realizar o procedimento, o(a) candidato(a) deverá ter acesso a computador ou dispositivo tecnológico

conectado a uma rede de internet estável e que disponha de áudio e vídeo previamente testados para a 

participação na banca de heteroidentificação virtual;

- No momento do procedimento de heteroidentificação, o (a) candidato(a) deve posicionar o documento 



com a parte da foto próxima ao rosto, de modo que a imagem esteja nítida e seja possível verificar sua 

identificação ;

- O(A) candidato(a) deverá estar desacompanhado no ambiente durante todo o procedimento.

- O(A) candidato(a) deve posicionar-se em  frente a câmera, em um local com boa iluminação, e que o 

fundo preferencialmente seja na cor branca ;

- O(A) candidato(a) preferencialmente deverá manter durante todo o procedimento de heteroidentificação 

seus cabelos soltos e de forma visível a câmera;

- O(A) candidato(a) NÃO poderá fazer uso de: maquiagem, óculos escuros e acessórios na cabeça (boné, 

chapéu, lenço, burca, gorro, etc) durante todo o procedimento de heteroidentificação;

- O(A) candidato(a) NÃO poderá fazer uso de fones de ouvido. Por isso recomenda-se a testagem de 

áudio, antes da realização do procedimento;

- É obrigatório manter a câmera ligada durante todo o procedimento de heteroidentificação, fechando-a 

apenas quando for solicitado pela presidência da banca.

- O IF Baiano não se responsabilizará pela ausência de conectividade ou qualquer outro problema 

decorrente da falta de acesso à internet que justifique a ausência no momento da heteroidentificação;

- Caso o(a) candidato(a) perca a conexão no meio do procedimento e não consiga retornar a tempo de 

continuar sua aferição, o(a) mesmo(a) será direcionado para as vagas destinadas a ampla concorrência. 



CURRÍCULOS DOS (AS) MEMBROS (AS) DA BANCA DE AFERIÇÃO
RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO

ÉTNICO-RACIAL DOS (AS) CANDIDATOS (AS) À RESERVA DE VAGAS.
Edital Nº 30, de 28 de dezembro de 2022

MEMBRO 1
Licenciada  em Letras  Vernáculas  (2006)  e  Mestre  em Literatura  e  Diversidade  Cultural  (2009)  pela
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), é Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico -
EBTT, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano, no Campus Teixeira
de Freitas - BA e Pesquisadora do GPELIF (Grupo de Pesquisa em Linguagens do IF Baiano), atuando na
linha de pesquisa: Linguagens, Literatura e Estudos Culturais. Eventualmente, profere palestras e ministra
cursos de formação de professores, abordando as temáticas da produção textual na escola e correção de
textos  escolares.  Desenvolve também outras atividades relacionadas aos  temas:  leitura  e  formação do
leitor; ensino de Literatura; literatura e cinema; recepção cinematográfica e de textos literários; história do
cinema  e  cinema  novo.  Formação  para  o  acompanhamento  das  políticas  de  ações  afirmativas  e
constituição de bancas de heteroidentificação. Carga horária: 100h.

MEMBRO 2
Mestrando em Relações Étnicas e Contemporaneidade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB). Especialista em Libras: Docência e Intérprete pela Faculdade Santo Agostinho (FACSA/2011) e
em Inclusão e Diversidade na Educação pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB/2020).
Licenciado  em  Letras  -  Libras  pelo  Centro  Universitário  ETEP  (2019  -  2021)  e  em  História  pela
Faculdade Santo Agostinho (FACSA/2007 - 2010). É proficiente em Tradução e Interpretação da Libras
PROLIBRAS pela  Universidade Federal  de  Santa  Catarina (2008).  Professor  de Língua Brasileira  de
Sinais  na rede  municipal  de  Santa  Cruz Cabrália  (BA).  Membro Gestor  do Núcleo de  Estudos Afro
Brasileiros  e Indígenas (NEABI) IF Baiano -  Teixeira de Freitas,  membro do Grupo de Trabalho de
Línguas Indígenas e Grupo de Trabalho do Português Indígena - UNESCO, membro do Projeto de Ensino:
Educação Tutorial e Direitos Humanos - Temática Indígena (PETI) na Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia, campus de Jequié e Interculturalidade (GETII)", e membro no grupo de pesquisa Grupo de
Estudos,  Pesquisas  e  Experimentações  Educacionais  -  GEPEE,  do(a)  Instituto  Anísio  Teixeira.  Tem
experiência em SignWriting, Educação Bilíngue, Linguística da Libras, Formação Docente, História da
Educação dos/de Surdos, Aquisição da Linguagem, Letramento, Metodologia da Libras como L1 e L2,
Língua Indígena de Sinais, Formação e Atuação de Professores e Tradutores Intérpretes de Línguas de
Sinais na Educação de Indígenas Surdos, Produção de Material. Luta pela garantia dos direitos linguísticos
dos  indígenas  surdos  com  a  inserção  da  língua  indígena  de  sinais  na  programação  de  fomento  e
disseminação nas escolas/aldeias, assim como, realiza cursos de formação de professores e a produção de
material didático específico.

MEMBRO 3
Graduada em licenciatura no curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia durante o
qual  desenvolveu  projetos  de  Iniciação  Científica  relacionados  à  identificação  molecular  de  fungos
contaminantes de cactáceas (2005-2010). Atuou como bolsista técnica em projeto de desenvolvimento
tecnológico relacionado à cultura de tecidos e micropropagação de orquídeas e cactáceas ameaçadas e
endêmicas  da  Chapada  Diamantina,  Bahia,  Brasil  (2010-2011).  Tem  mestrado  em  Genética  e
Biodiversidade também pela Universidade Federal da Bahia no qual investigou a existência de Unidades
Taxonômicas Operacionais Moleculares dentro de espécies de peixes na bacia do Alto rio Paraguaçu,
Chapada Diamantina, Bahia, Brasil (2011-2013). Atuou como bolsista técnica em projeto de extensão de
levantamento de espécies de peixes na bacia do rio Turvo, alto rio Paraná (2014-2015). Possui doutorado
pela Universidade Federal de São Carlos em Genética evolutiva onde avaliou os aspectos filogeográficos e
de genética populacional de peixes migradores (2014-2018). Possui Pós-doutorado no Programa de Pós-
doutoramento da Universidade Federal de São Carlos no qual desenvolveu projetos sobre a distribuição da
diversidade genética  de peixes  do alto  rio  Tapajós  e  atuou com pesquisas  relacionadas à  diversidade
genética de espécies brasileiras de primatas (2019-2022). Atualmente atua como Técnica de Laboratório.



SUPLENTE 1

Graduação em Licenciatura em Matemática pelo Centro Universitário Internacional (Uninter), cursando
Segunda Licenciatura em Pedagogia. Técnica em Agrimensura. Formação para o acompanhamento das
políticas de ações afirmativas e constituição de Bancas de Heteroidentificação,  com carga horária de
100h. Técnica Administrativa em Educação, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Baiano.

SUPLENTE 2

Doutora  em  Ciências  Sociais  pela  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA/2015).  Mestre  em
Desenvolvimento Social e graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros
(UNIMONTES/2007).É  docente  no  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano  -
IFBAIANO, Campus Teixeira de Freitas/BA.
Atua como vice-coordenadora nas  atividades  de ensino,  pesquisa  e  extensão  no NEABI  (Núcleo de
Estudos Afro-brasileiros e Indígenas) do IFBAIANO. 
Formação  para  o  acompanhamento  das  políticas  de  ações  afirmativas  e  constituição  de  bancas  de
heteroidentificação. Carga horária: 100h. 
Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano,  IFBAIANO,  Brasil. É  pesquisadora  do
Grupo de Pesquisa em Conflitos e Segurança Social - GPECS da Universidade Federal do Sul da Bahia
(UFSB).Tem interesse e experiência na área das Ciências Sociais, atuando principalmente nos seguintes
temas: relações étnico-raciais, cidadania, violência, medo e políticas públicas.

Lucas Possedente Emerique 
Diretor Geral Substituto

IF Baiano - Campus Teixeira de Freitas
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