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EDITAL N°11/2021

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 À FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE APOIO TÉCNICO E INICIAÇÃO AO
EXTENSIONISMO.

1. DO OBJETIVO

Selecionar 1 (um) bolsista para atuar como instrutor de Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária na

execução do projeto “Mulheres Organizadas Crochetando Autonomia - MOÇAS”, aprovado no edital nº09/2020 no

Programa Institucional de Capacitação de Mulheres – IF-Mulher.

1.2 DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA

Realizar a instrução mediante conteúdo proposto na matriz curricular e cronograma do projeto pedagógico de

curso, Anexo III.

Cumprir as metas estabelecidas no planejamento do PPC do projeto, de acordo com as informações do curso

dispostas no Anexo III

Verificar o processo de ensino e aprendizagem a partir do desempenho, participação e presença das alunas

nas atividades propostas.

Contribuir, por meio do processo de ensino e aprendizagem, para a formalização de um grupo de mulheres,

de acordo com a realidade das discentes.

1.2.1. Em decorrência da pandemia de COVID-19 todas as atividades de ensino propostas pelo bolsista deverão

acontecer de forma remota.

1.3     PERFIL DO BOLSISTA

Possuir conhecimento sobre Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável.

Possuir experiência em projetos educativos e de extensão universitária.

Possuir sensibilidade e comunicação assertiva com o perfil de mulheres em condições de vulnerabilidade

social.

2. DAS BOLSAS

2.1.    1 (uma) bolsa de Apoio Técnico de Nível Superior (ATS) para profissional com formação em nível superior no

valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais, referente ao período de abril a agosto de 2021, com

carga horária de 20 horas semanais, de acordo com a Resolução nº 109/2018, de 20 de dezembro de 2018.

2.2     A forma de cumprimento da carga horária semanal deverá ser acordada entre a coordenação do Projeto e o

bolsista.

3. DO PÚBLICO-ALVO

Apoio Técnico de Nível Superior (ATS) : profissionais com ensino superior e experiência comprovada na área 

da educação, sustentabilidade e participação em  projetos de natureza cientifica ou extensionista.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 15 a 19 de março de 2021, das 7hs às 11hs e das 13hs às 17hs

horas, na Coordenação de Extensão, situada na Fazenda Escola do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes.

4.2. No ato da inscrição o candidato deverá entregar um envelope com os seguintes documentos:



4.2.1 Cópia de Cédula de Identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4.2.2 Prova de quitação com o serviço eleitoral (comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral

emitida pelo Cartório Eleitoral ou Certidão de Quitação Eleitoral emitida por meio do site da Justiça Eleitoral

(www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacaoeleitora).

4.2.3 Currículo Vitae ou Currículo Lattes resumido com os documentos que comprovem sua qualificação para a

vaga.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1 Critérios de Seleção

a) Análise de currículo que comprove competência/qualificação de acordo com as atividades a serem

desenvolvidas no projeto. Os critérios de avaliação estão disponíveis no Anexo I

b) Entrevista de acordo com os critérios de avaliação disponíveis no Anexo II.

5.2 Entrevistas

5.2.1.  Serão realizadas no dia 24 de março, a partir das 14hs horas, via plataforma virtual Google MEET. O link de

acesso à plataforma será enviado por e-mail aos candidatos no dia da entrevista.

5.2.2.  Serão avaliados os pontos destacados no currículo, o conhecimento/interesse do candidato no projeto em

questão e disponibilidade de carga horária, em acordo com a coordenação do projeto. Os critérios estão

disponíveis no Anexo II

5.3 Resultado da Seleção

O resultado será divulgado no dia 25 de março de 2021

Inconfidentes, 10 de março de 2021.

Paula Inácio Coelho

Coordenadora do Projeto.

ANEXO I
PONTUAÇÃO DE TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA 1ª ETAPA

Requisitos desejáveis – Pontuáveis Pontuação Total

Experiência comprovada em trabalhos e

projetos educativos.

2,5 pontos por cada

experiência (Máximo 10

pontos)

Experiência comprovada em projetos

acadêmicos ou de de extensão

5 pontos por cada

experiência (Máximo 10

pontos)

Participação em cursos, oficinas e palestras

sobre desenvolvimento sustentável, educação

e/ou economia solidária

5 pontos por participação

(Máximo 20 pontos)

Facilitação de cursos, oficinas, apresentação

de trabalhos e palestras sobre

desenvolvimento sustentável e economia

solidária

5 pontos por facilitação

(Máximo 20 pontos)

TOTAL 60 pts

ANEXO II
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2ª ETAPA - ENTREVISTA

Item Critério de avaliação Assunto Pontuação

Apresentação: Clareza, aspectos

motivacionais, contextualização e,

exposição clara e precisa do perfil e



1

personalidade.

Espontaneidade, movimentação, postura,

dicção, tom de voz, autocontrole,

interatividade.

Geral 0-10

2

Conhecimento Domínio do conteúdo,

utilização de exemplos e analogias,

desenvoltura e segurança nas respostas aos

questionamentos, coerência, adequação de

vocabulário e termos técnicos

Experiências

extensionista

Projetos de

pesquisa e

extensão

0-10

0-10

3 Disponibilidade de tempo de acordo com a

demanda do projeto.

    

0-10

ANEXO III

Mulheres Organizadas Crochetando Autonomia

Periodicidade e horário das aulas: As atividades de ensino acontecerão de forma remota, às terças-feiras, das

13:00 às 17:00.

Início do curso: 06/04/2021

Carga horária total: 100h

Modalidade: Ensino Remoto.

Número total de vagas: até 20 vagas

Local: IFSULDEMINAS, campus Inconfidentes – MG.

Objetivos do Curso: O objetivo principal desse curso é capacitar as mulheres para a formação de uma

cooperativa ou associação de produção de artesanatos em crochê, com o desenvolvimento de peças e marca

própria, de tal forma que, ao final do processo, tenham autonomia produtiva e comercial.

Objetivos específicos: Formação social e cidadã das mulheres; Formação coletiva e identitária do grupo de

mulheres crocheteiras de Inconfidentes; Alfabetização e habilidade linguística para aquelas mulheres de baixa

escolarização; Capacitação em diferentes formas organizativas do grupo; Capacitação em alternativas de créditos

disponíveis; Apresentar as possibilidades de comercialização de seus produtos; Capacitação em diferentes formas

de se produzir peças em crochê; Capacitação para divulgação da marca na internet.

Perfil das egressas: Espera-se que com o curso as mulheres consigam se empoderar enquanto mulheres e

enquanto grupo que produz coletivamente. Que, a partir de então, tenham autonomia para decidir sobre a

produção de suas peças e comercialização direta com o mercado, tendo, como meio de divulgação de seu

trabalho a marca das mulheres crocheteiras de Inconfidentes.

Acesso ao curso: Por meio da inscrição e os critérios estabelecidos.

Conclusão do curso e certificação: A aluna será considerada apta à qualificação e certificação desde que

tenha aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) no tipo de avaliação proposta pelos instrutores e

frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) registradas na folha de frequência de cada aula.

Matriz Curricular

Módulo Componente Curricular Carga horária

I Língua Portuguesa 2h

Empreendimentos solidários 18h

Carga horária total do

módulo: 20h

II Língua Portuguesa 2h

Comercialização justa e
18h



solidária 
Carga horária total do

módulo: 20h

III Língua Portuguesa 2h 

Consumo Sustentável 10h

Definição de funções do grupo:

quem é quem no

empreendimento solidário?

8h

Carga horária total do

módulo: 20h

IV Língua Portuguesa 2h

Construindo nosso

organograma: estrutura de

funcionamento do

empreendimento solidário.

12h

Feiras Livres 6h

Carga horária total do

módulo: 20h

V Língua Portuguesa 2h

Marketing Digital 8h

Vendas Online 10h

Carga horária total do

módulo: 20 h

Carga horária total do
curso: 100h

ANEXO IV

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE SELEÇÃO

DATA ETAPA

15/03/2021 a

19/03/2021

Prazo das Inscrições

22/03/2021

Divulgação dos candidatos selecionados para a

entrevista.

24/03/2021 Realização das entrevistas

25/03/2021 Divulgação do resultado final.
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