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Edital Nº 12/2021 
 

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PROJETO DE EXTENSÃO 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Inconfidentes, torna 
público o presente edital para abertura de inscrições, visando à seleção de candidatos a bolsa de extensão 
destinada aos discentes matriculados no IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes e que participam como 
membros da Empresa Junior de Agrimensura e Cartografia - IFEAC.  
 
1. DO OBJETIVO 
Selecionar 3 (três) discentes de nível superior ou técnico para atuar como bolsista do projeto de extensão 
"IFEAC Agrimensura e Cartografia" aprovado no Edital 30/2020 para apoio à criação e desenvolvimento de 
Empresas Juniores no âmbito do IFSULDEMINAS. 
 
2. DAS BOLSAS* 

O valor da bolsa é de R$ 200,00 por mês, durante o período de 03 meses. 
 
3. DO PÚBLICO-ALVO 
Discentes regularmente matriculados no IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes e que participam como 
membros efetivos (*) da Empresa Junior de Agrimensura e Cartografia - IFEAC. 
 

(*) Membros da IFEAC que se encontram participando de projetos como estagiários ou membros da administração da 

empresa. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas através do envio dos documentos e entrega de Curriculum Vitae resumido, até 
as 23h59min do dia 16 de março de 2021, ao e-mail do Coordenador do Projeto, Prof. Paulo Augusto Ferreira 
Borges (paulo.borges@ifsuldeminas.edu.br). 
 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
5.1 Pré-requisitos  
a) Apresentar, obrigatoriamente, declaração do NIPE atestando que, nos últimos 12 meses não desistiu, sem 

justificativa, de bolsa de outro projeto. A declaração deverá constar ainda que o(a) aluno(a) cumpriu todas 
as obrigações desse(s) outro(s) projeto(s) do(s) qual(is) foi bolsista. 

b) Estar participando como membro efetivo da IFEAC, ou membro do quadro de administração da empresa; 
c) Não possuir outra bolsa em vigência e ter disponibilidade de carga horária para execução das atividades 

propostas em Plano de Trabalho, em acordo com a Coordenação Responsável pelo projeto; 
 
5.2 Critérios de Seleção 
a) Entrega de todos os documentos citados no processo de seleção; 
b) Análise de Currículo e participação em projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento na IFEAC; 
c) Melhor rendimento acadêmico por meio de análise do Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CoRA); 
 
5.3 Resultado da Seleção 
O resultado será divulgado no dia 17 de março de 2021. 
 
*O Edital poderá ser rescindido de acordo com a necessidade de alteração do orçamento do campus. 

 

Inconfidentes, 12 de março de 2021. 

Atenciosamente! 

 

 

 

 

Prof. Paulo Augusto Ferreira Borges – Coordenador do Projeto 
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