Edital para processo seletivo de candidatos (as) ao curso preparatório
Pré-IFBA - 2018 do Instituto Quilombo Ilha.
O PRÉ-IFBA tem como objetivo proporcionar aos estudantes Vera Cruz e toda
a Ilha de Itaparica possibilidade de igualdade e condições para concorrer às
provas do IFBA, bem como promover a ascensão social da comunidade por
meio da educação e do resgate de seus valores ancestrais e culturais,
contribuindo assim para a redução das desigualdades no nosso país.
O INSTITUTO QUILOMBO ILHA torna pública a abertura de inscrição para o
Pré-IFBA 2018, destinado aos candidatos que estejam cursando o 9º ano do
Ensino Fundamental II.
1 – INSCRIÇÕES
1.1 – Estão abertas as inscrições para selecionar os (as) candidatos (as) que
formarão a turma do Curso Pré-IFBA -2018.
1.2 – As inscrições serão feitas, na Casa Paroquial, situada à Rua Estrada
da Rodagem, s/n Mar Grande - Vera Cruz – Bahia, no período de 13 de
Março a 27 de Março de 2018 (Segunda à Sexta-feira das 08:30h às
12:00h e das 14:00h às 20:00h e Sábado das 08:30 às 12:00h)
2 – TAXAS

Valor da inscrição: R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
3 – DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INSCRIÇÃO
No ato da inscrição, o candidato obrigatoriamente deverá entregar:
a) Cópia do RG;
b) O valor referente ao pagamento da Taxa de inscrição (R$ 25,00);
c) Preencher a ficha de inscrição, que será devidamente entregue no ato da
inscrição.

3 – VAGAS
Serão oferecidas 50 (cinquenta) vagas para o turno diurno. (Aos sábados na
casa paroquial-Mar Grande).
4 – PROCESSO SELETIVO:
A seleção será realizada em duas etapas:
1ª ETAPA – Técnica de Grupo (Classificatória e Eliminatória);
2ª ETAPA – Entrevista (Classificatória e Eliminatória).
O processo seletivo será realizado no dia 31 de março de 2018, a partir das
08:00, na Casa Paroquial, em Mar Grande.
5 – DATA DA INSCRIÇÃO
INSCRIÇÕES: 13/03/2018 a 27/03/2018 (de Segunda a Sábado).
LOCAL: Casa Paroquial (Mar Grande) das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às
20:00.
INÍCIO DAS AULAS: 07/04/2018, na Casa Paroquial, em Mar Grande.
6 – PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
A matrícula será realizada APENAS pelo responsável legal do selecionado,
mediante a apresentação das seguintes documentações:
a) Cópia do comprovante que está cursando o 9º ano do ensino fundamental
II;
b) 01 Foto 3X4;
c) Cópia do Comprovante de Residência.
d) Cópia do C.P.F;
A matrícula somente será efetivada com a apresentação de toda
documentação exigida, caso isso não aconteça, estará sujeito à perda da
vaga.

7 – VALOR DO CURSO
Os estudantes contribuirão com uma ajuda de custo no valor de R$ 50,00
mensais, para ajudar a cobrir as despesas do curso.
Os alunos oriundos de escola pública (mediante a comprovação do atestado de
escolaridade) irão receber um desconto de 40% (valor da parcela do curso
ficará por R$ 30,00).
ATENÇÃO: Esse desconto só será válido a partir do 2º mês, ou seja, o valor
da matrícula, que será referente ao primeiro mês, não será concedido o
desconto.
As parcelas têm como seu vencimento todo dia 05 de cada mês.
8 – DISPOSIÇÕES FINAIS
a) A matrícula será efetivada após o pagamento da primeira mensalidade no
valor de R$ 50,00.
b) O curso ocorrerá no período DIURNO e as aulas acontecerão aos
sábados das 08:00h às 13:00h.
c) Caso haja desistência dos primeiros inscritos, os candidatos que ficarem
na reserva de vagas poderão ser chamados.
e) Atenção: O Instituto Quilombo Ilha não se responsabilizará pela
alimentação e deslocamento dos estudantes.

Renato dos Santos
Coordenador do Instituto Quilombo Ilha

