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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS 

CAMPUS INCONFIDENTES 
 

Edital Nº  44/2020 
 

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PROJETO DE EXTENSÃO –  
“ECOBAGS: promovendo renda e sustentabilidade” 

 
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 à FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE APOIO TÉCNICO 

 
1. DO OBJETIVO 
- Selecionar 1 (um) bolsista de apoio técnico de nível superior ou médio para atuar no Projeto 
“ECOBAGS: promovendo renda e sustentabilidade”. 
 
 
2. DA BOLSA* 
 
- Instrutor:  1 (uma) bolsa de Apoio Técnico de Nível Médio (ATM) no valor de R$400,00 mensais ou 
Superior (ATS) no valor de R$ 550,00 referente ao período de setembro a dezembro de 2020 e 
janeiro de 2021 – cinco meses, com carga horária de 20 horas semanais, de acordo com a Resolução 
nº 109/2018, de 20 de dezembro de 2018.  
 
 
3. DO PÚBLICO-ALVO 
 
Profissionais que tenham o ensino Técnico em Meio Ambiente ou Ensino Superior na área ambiental 
e tenha experiência em corte e costura. O bolsista deve possuir máquina de costura. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas através do preenchimento do formulário eletrônico no qual o candidato 
terá que anexar o histórico que comprove a formação, entre os dias 26 a 28 de Agosto de 2020, 
pelo formulário eletrônico: https://forms.gle/9SkYymqhZ8TJJmiU9 
  
As inscrições ocorrerão até às 17h do dia 28 de agosto de 2020. 
 
 
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
5.1Pré-requisitos 
a) Disponibilidade de carga horária, em acordo com a Coordenação Responsável pelo projeto;  
b) Se tiver 18 anos ou mais deverá:  
1 – Estar quite com as obrigações eleitoral (declaração obtida no site do TSE)  
2 – Estar quite com as obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino)  
3 – Estar quite com as obrigações fiscais e financeiras com a União (declaração no site da Receita 
Federal);  
c) Ter disponibilidade de execução das atividades propostas em Plano de Trabalho, em acordo com a 
Coordenação Responsável pelo projeto;  
 
5.2 Critérios de Seleção 
5.2.1 Bolsista interno e externo  
a) Análise da experiência que comprove competência/qualificação de acordo com as atividades a 
serem desenvolvidas no projeto (costurar ECOBAGS e filmar as etapas de construção das sacolas de 
embalagens Tetra Pak); 
b) Entrevista (caso o número de candidatos for superior ao número de vagas); 
c) Entrega de todos os documentos citados no processo de seleção. 
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5.2 Entrevistas 
Serão realizadas de forma remota (Google Meet) no dia 19 de março, a partir das 20h. Os 
candidatos serão avisados por email e mensagem os horários da entrevista.  
 
5.3 Resultado da Seleção 
O resultado será divulgado no dia 31 de Agosto de 2020. 
 
 
*O Edital poderá ser rescindido de acordo com a necessidade de alteração do orçamento do 
campus. 

 
 

Inconfidentes, 26 de agosto de 2020. 
 
 

 
Rafael César Bolleli Faria 

Coordenador do Projeto Coleta Seletiva no Campus Inconfidentes 
 


