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PROEX / DTI

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA PROGRAMA “IF REVERSO”

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 ESTUDANTES PARA

BOLSAS DE INICIAÇÃO AO EXTENSIONISMO. 

1. DO OBJETIVO

1.1 Selecionar bolsistas de Iniciação à Extensão para atuar no programa “IF Reverso - Transformação de TVxs box em

minicomputadores”, coordenado pelo professor André Luigi Amaral Di Salvo.

2. DAS BOLSAS

2.1 As bolsas terão a duração de 05 (cinco) meses conforme a duração do programa “IF Reverso”.

2.2 Os valores das bolsas são:

Técnico Integrado: R$100,00 (cem reais) mensais para uma carga horária de 8 (oito) horas semanais.

Graduação: R $400,00 (quatrocentos reais) para uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

2.3 Do quantitativo de bolsas disponíveis para o Campus Inconfidentes

a) 08 (oito) bolsas para o curso Técnico em Informática Integrado ao ensino médio;

b) 02 (duas) bolsas para o curso superior em Tecnologia em Redes de Computadores

2.4 A carga horária das a vidades previstas neste edital será cumprida exclusivamente no formato presencial, em
horário e local pré-definidos pelo coordenador do programa. 

2.5 Para o recebimento da bolsa, mensalmente, o estudante bolsista deverá confeccionar relatório das a vidades
desenvolvidas, assinar e enviar para o seu orientador.

2.6 Ao final do projeto, os bolsistas deverão ainda elaborar relatório final das a vidades realizadas e dos
resultados obtidos, conforme modelo a ser encaminhado. 

3. DO CRONOGRAMA3. DO CRONOGRAMA

3.1 O programa será desenvolvido em 5 meses, distribuído por 3 etapas, e seguirá o seguinte cronograma:

EtapaEtapa PeríodoPeríodo AçõesAções

Etapa 1 Julho a Agosto de 2022
Pesquisar sobre os modelos de TVs box e o processo de
transformação em minicomputadores

Etapa 2 Agosto a Outubro de 2022 Transformar TVs Box em minicomputadores

Etapa 3 Outubro a novembro de 2022
Produzir materiais instrucionais sobre o uso dos
minicomputadores transformados



4. DO PÚBLICO-ALVO4. DO PÚBLICO-ALVO

4.1 Poderão se inscrever para a seleção de bolsistas deste edital qualquer estudante regularmente matriculado no
Campus Inconfidentes nos Cursos Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino Médio e Superior de Tecnologia de
Redes de Computadores.

5. DAS INSCRIÇÕES5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições serão realizadas através do formulário eletrônico disponível no link: encurtador.com.br/nGNY8

5.2.1 Para realizar a inscrição, o candidato deverá estar regularmente matriculado nos cursos supracitados e
realizar a inscrição utilizando o e-mail institucional.

5.2 Os formulários ficarão disponíveis para respostas das 07:00 horas do dia 29/06/2022 até às 23:00 horas do dia
05/07/2022.

5.3 Não serão aceitas inscrições realizadas por outra forma distinta da prevista neste edital.

5.4 Serão automaticamente canceladas as inscrições realizadas fora do prazo estipulado no presente edital.

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

6.1 A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova presencial sobre conhecimentos básicos sobre
componentes de hardware de computadores, montagem e manutenção de computadores, conhecimentos
básicos sobre informá ca, conhecimentos básicos de sistemas operacionais Linux e Windows. O valor da prova
será de 100,00 pontos.

6.2 A classificação dos candidatos será feita em ordem decrescente pelas notas ob das na prova de
conhecimentos gerais. Será automa camente desclassificado o candidato que não realizar ou obter nota 0 (zero)
na prova.

6.3 A prova de seleção será realizada no dia 07 de julho de 2022 às 17h na sala 01 do Prédio Principal com duração
máxima prevista de 90 minutos para sua conclusão. 

6.4 Não será permi do durante a realização da prova u lização de equipamentos eletrônicos ou similares, assim
como a consulta a qualquer tipo de material.

6.5 A lista dos candidatos inscritos no presente edital será divulgada no mural de avisos do prédio principal e no
prédio da informática, além do site do campus.

7 RESULTADO DA SELEÇÃO7 RESULTADO DA SELEÇÃO

7.1 O resultado parcial dos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas, assim como a lista de
reserva, será divulgado no dia 11/07/2022 no mural de avisos do prédio principal, no mural de avisos do prédio da
informática no site do campus.

7.2 Os recursos referente ao resultado parcial do presente edital deverão ser encaminhados única e
exclusivamente por e-mail para o endereço andre.amaral@ifsuldeminas.edu.br até às 18h do dia 12/07/2022.
Recursos encaminhados fora do prazo e formato estabelecidos neste edital serão automa camente
desconsiderados.

7.3 O resultado final da seleção será publicado no dia 13/07/2022 no site do campus e nos murais de avisos do
prédio principal e prédio da informática.

7.4 Após publicação do resultado final, as vagas não ocupadas em uma unidade poderão ser u lizadas por outra
unidade com demanda por vagas considerando a classificação dos candidatos da Lista Geral de acordo com a
modalidade da bolsa não ocupada. 

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

a) Maior idade;
b) Índice de rendimento acadêmico ou equivalente.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 O não cumprimento a contento das a vidades de sua função implicará no desligamento imediato do
programa.

9.2 Eventuais mudanças neste edital serão realizadas através de editais de retificação ou editais complementares.
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