
 

 

 
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 045/2020 

 
EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA EXTERNO 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 À FUNÇÃO DE BOLSISTA EXTERNO DE APOIO TÉCNICO. 
 

1. DO OBJETIVO 
Selecionar uma (01) profissional pós-graduada para atuar como bolsista do projeto de extensão do IF Mulher 
denominado “Um Novo Olhar para a Reciclagem”. 
 
2. DAS BOLSAS* 

 

O valor da bolsa é de R$ 550,00 por mês, durante o período de 04 meses. 

 
3. DO PÚBLICO-ALVO 
 
Profissional pós-graduada na área de meio ambiente com experiência docente comprovada. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições serão realizadas através do link on-line: https://forms.gle/CYKfZXBU41AtBw1G6 
  
Entre os dias 02 e 04 de setembro de 2020 das 8h até às 0h00. 
 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
5.1Pré-requisitos  
 
a) Ser mulher, maior de 18 anos; 
b) Pós-graduada na área de meio ambiente; 
c) Possuir experiência mínima de 1 ano na área ambiental; 
d) Possuir experiência mínima de 3 meses em projetos de extensão de empreendedorismo; 
e) Possui experiência mínima de 6 meses como professora em qualquer área; 
f) Ter disponibilidade de carga horária de 20 horas semanais, sendo de forma remota. 
g) Estar quite: 
1 – com as obrigações eleitorais (declaração obtida no site do TSE) 
2 – com as obrigações fiscais e financeiras com a União (declaração no site da Receita Federal); 
 
 
5.2 Critérios de Seleção 
 

a) Realizar a inscrição via link on-line através do link de acordo com o item 4. 
b) anexar toda a documentação solicitada de acordo com o item 5.1 e mais:  
- Curriculum Vitae para análise; 
- RG; 
- CPF; 
- Diploma/Certificado ou declaração de conclusão de pós-graduação na área ambiental e histórico escolar 
da pós-graduação; 
-Comprovante de residência; 
 

c) Análise de currículo; que comprove competência/qualificação de acordo com o item 5.1 com os devidos 
documentos comprobatórios. 
d) Entrevista via Google meet com a coordenadora do projeto. 
 
5.2 Entrevistas 
 
Serão realizadas no dia 08 de setembro, a partir das 9 horas, via Google meet. O link será enviado no e-mail 



 

 

cadastrado no ato da inscrição. 
Na entrevista serão avaliados os pontos destacados no currículo e o conhecimento/interesse do candidato. 
 
5.3 Resultado da Seleção 
O resultado será divulgado no dia 09 de setembro de 2020 na página do IFSULDEMINAS. 
 
5.4 A não comprovação dos requisitos mínimos de acordo com o item 5.1 desclassificará automaticamente a 
candidata. 
 
5.5 Só serão selecionadas para a entrevista, as candidatas que apresentarem toda a documentação 
comprobatória conforme o item 5.1. 

 
5.6 O Edital poderá ser rescindido de acordo com a necessidade de alteração do orçamento do campus. 

 
 

Inconfidentes, 28 de agosto de 2020. 
 
 

 
Melissa Salaro Bresci 

COORDENADORA DO PROJETO 
 


