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ANEXO II 

FORMAÇÃO REQUERIDA 

FUNÇÃO FORMAÇÃO REQUERIDA 

Apoio Administrativo Ensino Médio concluído. 

Apoio de Almoxarifado Ensino Médio concluído e conhecimentos na área. 

Assistente de Gestão Contábil, 
Orçamentário e Financeira* 

Graduado em quaisquer áreas afins, com experiência comprovada em         
atividades correlatas. 

Apoio de Legislação e Normas* Graduado em quaisquer áreas afins, com experiência comprovada em         
atividades correlatas. 

Apoio à Gestão de Sistemas de 
Informação 

Estudante de graduação em qualquer área de computação, com 50% dos           
créditos concluídos, ou com graduado em qualquer área de computação.  

Apoio para Esporte, Cultura e 
Lazer 

Graduado em quaisquer áreas afins, com experiência comprovada em         
atividades correlatas. 

Assistente de Coordenação de 
Polo Bacharel, Licenciado ou Tecnólogo em qualquer área.  

Assistente de Monitoramento 
Educacional 

Graduado em qualquer área, com pós-graduação stricto sensu em 
educação ou áreas afins, com experiência comprovada em atividades 
correlatas. 

Assistente para Licitação e 
Compras 

Graduado em quaisquer áreas afins, com experiência comprovada em         
atividades correlatas. 

Auxiliar de Produção de 
Audiovisual 

Estudante regularmente matriculado no 3º ano ou ter concluído o Ensino           
Médio. Experiência comprovada na atividade relacionada a vaga. 

Coordenador (demais 
especificidades) 

Bacharel, Licenciado ou Tecnólogo em qualquer área, desejável        
pós-graduação em educação ou áreas afins. 

Coordenador de Cursos * Graduado em qualquer área, com pós-graduação stricto sensu em         
educação ou áreas afins, com vínculo institucional efetivo no Ifba e           
experiência comprovada em gestão em educação. 

Coordenador de Desenho 
Educacional 

Graduado em qualquer área, com experiência comprovada em desenho         
educacional na Plataforma Moodle, para cursos técnicos ou de         
graduação. 

Coordenador de Formação de 
Professores 

Licenciado em Pedagogia, com pós-graduação stricto sensu em educação         
a distância ou áreas afins, com experiência comprovada em formação de           
professores para atuação em educação a distância. 

Coordenador de Gestão de 
Sistemas de Informação* 

Graduado em computação, com experiência comprovada em suporte ao         
Moodle e outros de sistemas de informação, e com vínculo institucional           
efetivo com o IFBA. 

Coordenador de Infraestrutura* Graduado em computação, com experiência comprovada em suporte ao         
Moodle e outros de sistemas de informação, e com vínculo institucional           
efetivo com o IFBA. 

Coordenador de Produção 
Audiovisual 

Graduado em qualquer área, com experiência comprovada em produção         
de audiovisual com conteúdo educacional, e com vínculo institucional         
efetivo com o IFBA. 



Coordenador de Professor 
Mediador* 

Graduado em qualquer área, com pós-graduação stricto sensu em         
educação ou áreas afins, com vínculo institucional efetivo no Ifba e           
experiência comprovada em gestão em educação. 

Assistente de Administração, 
Contabilidade, Planejamento, 

Legislação e Normas 

Bacharel ou Licenciado nas áreas de Ciências Contábeis, Direito,         
Administração, Economia ou Pedagogia. 

Monitor do Laboratório de 
Informática 

Estudante devidamente matriculado na Rede Pública de Ensino, do         
Ensino Médio, preferencialmente de cursos técnicos relacionados à        
Tecnologia de Informação. 

Webdesigner Graduado em qualquer área, com experiência comprovada em desenho         
educacional na Plataforma Moodle ou em desenvolvimento de sites. 

 
* Obrigatoriamente Servidor do IFBA, conforme ANEXO I 


