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7 de junho de 2022 

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PROJETO DE EXTENSÃO – MOÇAS – Mulheres Organizadas

Crochetando Autonomia

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 BOLSITA DE PROJETO DE EXTENSÃO.

1. DO OBJETIVO

Selecionar 1 (um) bolsista do curso presencial de Licenciatura em Pedagogia do campus Inconfidentes para atuar em atividades

de alfabetização e letramento no projeto de extensão “Mulheres Organizadas Crochetando Autonomia - MOÇAS”, aprovado no

edital da PROEX nº95/2022 – Apoio a projetos de extensão.

1.2 DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA

Participar das reuniões de planejamento com a equipe proponente;

Divulgar o projeto a mulheres do município que possam se interessar em participar das atividades de alfabetização e

letramento;

Levantar as demandas de alfabetização e letramento das mulheres do grupo MOÇAS;

Planejar e ministrar as atividades relacionadas aos processos de alfabetização e letramento com o grupo de mulheres;

Elaborar relatório mensal, semestral e final das atividades desenvolvidas.

1.3     PERFIL DO BOLSISTA

Estar matriculado no 5° ou 7° período do curso presencial de licenciatura em Pedagogia, campus Inconfidentes;

2. DAS BOLSAS

2.1. (uma) bolsa para estudante de graduação no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, referente ao período de junho

a dezembro de 2022, 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. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 13 a 17 de junho de 2022 por meio do formulário:

https://forms.gle/uiTQZXz6SG8RqiqQ9

3.2. No ato da inscrição o candidato deverá anexar, de forma digitalizada, os seguintes documentos:

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

3.2.2 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

3.2.3 Declaração do NIPE (ou setor equivalente) de seu campus atestando que, nos últimos 12 meses não desistiu, sem

justificativa, de bolsa de outro projeto. A declaração deverá constar ainda que o(a) aluno(a) cumpriu todas as obrigações

deste(s) outro(s) projeto(s) do(s) qual(is) foi bolsista.



4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1 Critérios de Seleção

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

4.2 Entrevistas

5.2.1 Serão realizadas no dia 21 de junho, a partir das 19hs horas, na sala de reuniões do prédio onde ficam as salas dos

professores na Fazenda.

4.3 Resultado da Seleção

O resultado será divulgado no dia 22 de junho de 2022

ANEXO I

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ETAPA - ENTREVISTA

Item Critério de avaliação Assunto Pontuação

1

Apresentação: Clareza, aspectos motivacionais,

contextualização e, exposição clara e precisa do perfil e

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

Educação de Jovens e Adultos.

0-10

0-10

3 Disponibilidade de tempo de acordo com a demanda do

projeto.

    

0-10



                                                                                                             ANEXO II

CRONOGRAMA DAS ETAPAS

DO PROCESSO DE SELEÇÃO

DATA ETAPA

13/06/2022 a 17/06/2022

Prazo das Inscrições

19/06/2022 Divulgação dos candidatos selecionados para a entrevista.

21/06/2022

Realização das entrevistas.

Local: sala de reuniões do prédio onde ficam as salas dos professores na Fazenda.

22/06/2022 Divulgação do resultado final.
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