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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIADO SUL DE MINAS GERAIS 
CAMPUS INCONFIDENTES

EDITAL Nº 065  de  de novembro de 2019

SELEÇÃO PARA BOLSISTAS ALIMENTAÇÃO PARA ATUAÇÃO NO PROJETO MINHOCULTURA NA
FAZENDA-ESCOLA DO CAMPUS iNCONFIDENTES

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais torna pública a abertura das inscrições
para  o  processo  seletivo  simplificado e  emergencial  de  provimento  de  vagas  e  cadastro  de  reserva  para  bolsistas
alimentação, a fim de atuar no âmbito do Projeto Minhocultura no IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O processo seletivo será regido por esse Edital

1.2 A realização do Processo Seletivo (planejamento, divulgação e execução) ficará a cargo da Coordenação do Projeto
e a Coordenadoria de Produção e Desenvolvimento (CGPD).

1.3 Ao efetivar  a  inscrição,  o  candidato  declara  estar  ciente  do  conteúdo deste  Edital  e  acata  na  íntegra  as  suas
disposições.

1.4 A aprovação e a convocação do candidato no presente processo seletivo assegura apenas a expectativa de direito à
concessão de bolsa alimentação,  considerando que o recebimento da bolsa concedida  não gera nenhum tipo de
vínculo empregatício com o IFSULDEMINAS.

1.5 As datas e prazos vigentes neste Edital encontram-se no cronograma Anexo I.

1.6 A convocação dos candidatos selecionados obedecerá à lista de classificação e ocorrerá conforme demanda do 
Projeto.

2 DAS VAGAS, DOS REQUISITOS E DAS INFORMAÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

a. As vagas serão distribuídas conforme a necessidade do Projeto.
b. Poderão participar os discentes regularmente matriculado nos cursos oferecidos pelo Campus Incofidentes.
c. Disponibilizar de pelo menos 12 (doze) horas por semana à participação no projeto.
d. Cumprir as atividades previstas no Projeto.

3 DO PROCESSO SELETIVO

3.1 O Processo Seletivo será realizado por meio de entrevista e pela disponibilidade de horário pela análise da ficha
enviada pelos candidatos.

3.1.1 O candidato deverá efetuar o preenchimento da ficha disponível no Anexo II deste edital.
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4 DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser encaminhadas de 11/11/2019 a 20/11/2019 até às 16h30, exclusivamente,
entregue a Coordenadoria Geral de Assistencia ao Educando (CGAE) na Fazenda-Escola, a ficha preenchida Anexo II,
que serão analisadas como constitutivas do cadastro de que trata o presente edital.

4.2 É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento da ficha de inscrição, em que o mesmo deverá
declarar nos espaços indicados.

4.2.1 A formulário de inscrição deverá ser assinado pelo candidato, sob pena de eliminação do processo 
seletivo.

4.3 Em caso de empate serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios:
 

a) Maior tempo de curso (comprovado);
b) Maior CORA;
c) Maior idade.

4.3 Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso julgado e não caberá recurso contra o resultado final.
4.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto

Inconfidentes, 05 de novembro de 2019

Coordenação do Projeto Minhocultura
IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes
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ANEXO I

EDITAL Nº  de  de novembro de 2019
SELEÇÃO PARA BOLSISTAS ALIMENTAÇÃO PARA ATUAÇÃO NO PROJETO MINHOCULTURA NA

FAZENDA-ESCOLA DO CAMPUS iNCONFIDENTES

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Publicação do Edital 06/11/2019

Inscrições De 11/11/2019 a 20/11/2019 até às 16h30

Publicação da lista para entrevista com horário 25/11/2019

Entrevista 26/11/2019  a partir das 13h 

Resultado A partir de 28/11/2019

Publicação do resultado consolidado A partir de 28/11/2019

As datas constantes neste cronograma constituem mera previsão, sendo que a Comissão do Processo Seletivo
poderá, a qualquer tempo, realizar alterações neste cronograma e informá-las através de publicações na página
do Campus.
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ANEXO II

EDITAL Nº  de  de novembro de 2019
SELEÇÃO PARA BOLSISTAS ALIMENTAÇÃO PARA ATUAÇÃO NO PROJETO MINHOCULTURA NA

FAZENDA-ESCOLA DO CAMPUS iNCONFIDENTES

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome Completo:
Nome do curso:
Período que está matriculado:
RA:  CORA:

Disponibilidade para 
atuar no projeto:

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sabado

Manhã Manhã Manhã Manhã Manhã Manhã

Tarde Tarde Tarde Tarde Tarde Tarde

Logradouro e n°:

Bairro: Município:
CEP: Complemento: Telefone:
e-mail: Nascimento:

RG: CPF:

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas são a expressão da verdade e aceito as condições estabelecidas no
teor deste Edital 065/2019, dos quais não poderei alegar desconhecimento.

                                                                 ,                   de                                                de                    
(local) (dia) (mês) (ano)

Assinatura do candidato (Conforme documento de identificação)
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