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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICASECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DEEDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE

PROJETO DE EXTENSÃO DE ATLETISMOPROJETO DE EXTENSÃO DE ATLETISMO

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 À EXTENSÃO.

1. DO OBJETIVO1. DO OBJETIVO

- Selecionar 2 (dois) bolsistas para atuarem como instrutores de esporte no projeto de extensão “Atle smo no
campus Inconfidentes”.

2. DAS BOLSAS2. DAS BOLSAS

A) 1 (uma) bolsa de Apoio Técnico de Nível Superior (ATS) no valor de R$550,00 mensais, referente ao período de
abril a junho de 2022, com carga horária de 20 horas semanais, de acordo com o Programa Ins tucional de Bolsas
do IFSULDEMINAS – PIBO, podendo ser prorrogada até novembro de 2022 de acordo com as necessidades do
projeto.

B) 1 (uma) bolsa de Apoio Técnico de Nível Médio (ATM) no valor de R$400,00 mensais, referente ao período de
abril a junho de 2022, com carga horária de 20 horas semanais, de acordo com o Programa Ins tucional de Bolsas
do IFSULDEMINAS – PIBO, podendo ser prorrogada até novembro de 2022 de acordo com as necessidades do
projeto.

3. DO PÚBLICO-ALVO3. DO PÚBLICO-ALVO



A) Apoio Técnico de Nível Superior (ATS):A) Apoio Técnico de Nível Superior (ATS):  Profissionais formados em Bacharel em Educação Física com experiência
comprovada na área de treinamento esportivo.

B) Apoio Técnico de Nível Médio (ATM):B) Apoio Técnico de Nível Médio (ATM):  Profissionais que tenham o ensino médio completo com experiência
comprovada na área de atletismo.

4. DAS INSCRIÇÕES4. DAS INSCRIÇÕES

4.1.4.1. As inscrições deverão ser realizadas por meio de formulário eletrônico entre os dias 23 a 27 de março de 2022
(até às 23h e 59 min) através dos links abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpKiKLSUj74YD_Nt_U_g4DjjwCRZTNrCSwf579WMnmQthKTw/viewform?
usp=sf_link

4.2.4.2. No ato da inscrição, os candidatos deverão anexar os seguintes documentos via formulário eletrônico (cópias
digitais):

- Currículo (documento informando os dados pessoais, a formação escolar ou acadêmica, a experiência
profissional e outras informações que o candidato(a) julgar relevantes);

- Cópia ou declaração de conclusão de curso ou diploma acadêmico;

- Cópia de cer ficados, cópia de declarações cópia de carteira de trabalho ou cópia de documentos afins que
comprovem o que for declarado no currículo.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1 Pré-requisitos5.1 Pré-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 a vidades propostas em Plano de Trabalho, em acordo com a Coordenação
Responsável pelo projeto;

5.2 Critérios de Seleção5.2 Critérios de Seleção

5.2.1 Apoio técnico5.2.1 Apoio técnico

a) Análise de currículo; que comprove competência/qualificação de acordo com as a vidades a serem
desenvolvidas no projeto.

b) Entrevista;

c) Entrega de todos os documentos citados no processo de seleção.

5.3 Entrevistas5.3 Entrevistas

Serão realizadas no dia 28 de março de 2022 (segunda-feira), a par r das 14 horas, no  IFSULDEMINAS - Campus
Inconfidentes, sala de esportes, situado à Praça Tiradentes, nº 416, Bairro Centro. Nela será avaliada o
conhecimento/interesse do candidato no projeto em questão e a disponibilidade de horário para execução das
atividades.
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