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EDITAL 51/2020

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PROJETO DE ENSINO

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 DO PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS DE 
ENSINO

1. DO OBJETIVO
Selecionar bolsistas para atuar nos projetos aprovados no edital 46/2020 – Programa de Apoio aos Projetos 
de Ensino.

2. DAS BOLSAS

- 1 (uma) bolsa no valor de R$ 400,00 mensais, referente às atividades previstas no plano de trabalho do projeto, 
com carga horária de 12 horas semanais conforme previsto no edital 46/2020.

3. DO PÚBLICO-ALVO

- Estudantes regularmente matriculados no IFSULDEMINAS, campus Inconfidentes, em cursos presenciais, que 
atendam os critérios dispostos no item 3.4.1 do Edital 46/2020.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 - Pré-inscrição; 

As pré-inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico, entre os dias 07 e 23 de outubro de 2020.
Link para pré-inscrição: https://forms.gle/ZzjkwT3wG8N38TsN7 

Para preenchimento do formulário é obrigatório que o candidato possua e-mail 
institucional (Acesse orientações de como criar seu e-mail institucional no link: 
https://ntic.ifs.ifsuldeminas.edu.br/wiki-publico/index.php/Criar_E-mail_Discente).

No ato da inscrição, o candidato deverá informar, dentre os projetos enquadrados, para qual ele deseja se 
inscrever, podendo apresentar também uma segunda opção de Projeto; 

A lista de projetos enquadrados e os resumos das propostas serão disponibilizados na página 
https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/editais/editais-do-campus a partir de 02 de outubro.

4.2 - Confirmação de inscrição; 

A confirmação das inscrições estará condicionada a aprovação do projeto indicado pelo candidato na pré-
inscrição e deverá ocorrer em até 24h após a publicação do resultado final do edital 46/2020;
Os projetos aprovados poderão ser contemplados com uma ou duas bolsas;

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1 Condução do processo

https://forms.gle/ZzjkwT3wG8N38TsN7
https://ntic.ifs.ifsuldeminas.edu.br/wiki-publico/index.php/Criar_E-mail_Discente


O processo de seleção dos bolsistas será de responsabilidade do coordenador de cada projeto e deverá seguir o 
cronograma previsto neste edital. 

5.2 Pré-requisitos

a) Todos os pré-requisitos para participar do processo seletivo de bolsista estão listados no item 3.4.1 do Edital 
46/2020.
b) Terá prioridade no processo seletivo o aluno oriundo de escola pública.
c) Se for estudante oriundo de escola pública deverá anexar no formulário de inscrição o comprovante. Se 
matriculado em curso técnico, deverá comprovar escolaridade pública no nível fundamental e, se matriculado em 
curso superior, deverá comprovar escolaridade pública no nível médio;

5.3 Critérios de Seleção

a) Análise do formulário que comprove enquadramento com as atividades a serem desenvolvidas no projeto
b) Entrevista;

5.4 Entrevistas

Serão realizadas entre os dias 26 e 28 de outubro de 2020, pelo coordenador do projeto em horário agendado 
com o candidato. Deverá ser realizada por meio digital, utilizando o Google Meet e deverão ser gravadas pelo 
Coordenador do Projeto, com o consentimento do candidato. 
A entrevista para a segunda opção de projeto apontada pelo candidato só irá ocorrer em caso de não 
preenchimento da vaga como primeira opção.

Na entrevista deverão ser avaliados os pontos destacados no formulário e o conhecimento/interesse do candidato 
no projeto em questão. No Anexo I consta um roteiro para entrevista, que poderá ser utilizado como auxílio no 
processo de seleção. 

5.5 Resultado da Seleção

O resultado será divulgado a partir do dia 29/10 no endereço eletrônico: 
https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/editais/editais-do-campus/1128-edital-46-2020-programa-de-
apoio-aos-projetos-de-ensino

5.6. Entrega da documentação

A entrega da documentação exigida no Edital 46/2020 deve ocorrer no dia 30 de outubro de 2020.

5.7 Início das atividades

Os bolsistas selecionados iniciarão as atividades no dia 03 de novembro de 2020.

Inconfidentes, 07 de outubro de 2020.
João Paulo Rezende
Diretor de Ensino

IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes



ANEXO I
SUGESTÃO DE MODELO PARA ROTEIRO DA ENTREVISTA

 1.     Fale sobre si. (Esta pergunta é muito comum em uma entrevista de processos 
seletivos e deverá ser muito bem praticada para uma resposta sucinta, direta e, acima de 
tudo, que valorize o seu perfil profissional).

2. Como ficou sabendo dessa vaga e o que o motivou a pleiteá-la? 

3. O que sabe sobre as atividades a serem desempenhadas no projeto?

4. Você já viveu uma situação em que teve que resolver um problema difícil e como 
resolveu?

5. Com que tipo de pessoa você tem dificuldade de trabalhar?

6. Você já foi criticado pelo seu trabalho? E qual a sua sensação ou reação?

7. Tem alguma pergunta ou observação que gostaria de fazer?



ANEXO II
CRONOGRAMA

Atividade Data

Pré-inscrição 07/10 a 23/10

Confirmação da inscrição Em até 24h após a publicação do resultado final 
do edital 46/2020

Entrevistas 26/10 a 28/10

Resultado Final A partir de 29/10

Entrevistas de segunda opção (se houver vaga 
disponível)

30/10

Entrega da documentação 30/10

Início das atividades 03/11

Entrega da documentação e início das 
atividades para os casos de segunda opção.

03/11
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