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EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE

PROJETO DE EXTENSÃO DE MUAY THAI

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 CANDIDATO À FUNÇÃO DE AUXILIAR DE
INSTRUTOR DE APOIO TÉCNICO À EXTENSÃO.

1. DO OBJETIVO

- Selecionar 1 (um) bolsista para atuar como auxiliar de instrutor de lutas no projeto de extensão “MUAY

THAI: filosofia e arte marcial no ambiente escolar”.

2. DA BOLSA

2.1. 1 (uma) bolsa para Estudante de graduação ou técnico profissionalizante – exclusiva para

alunos(as) matriculados em cursos regulares do IFSULDEMINAS, referente ao período de 7 meses

(agosto de 2022 a fevereiro de 2023) com os seguintes valores e carga horária de acordo com o

Programa Institucional de Bolsas do IFSULDEMINAS – PIBO:

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

semanais.

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

horas semanais.

3. DO PÚBLICO-ALVO

A) A bolsa de extensão é destinada aos(às) estudantes regularmente matriculados(as) em qualquer

curso do IFSULDEMINAS (técnico ou superior).

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições deverão ser realizadas por meio de formulário eletrônico entre os dias 13 a 16 de julho

de 2022 (até às 23h e 59 min) através do link abaixo:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzDncY-6W_-

mY4NfLf3BL16lkeNpBA_dhahTovo8KA9Cweug/viewform?usp=sf_link

4.2. No ato da inscrição, os candidatos deverão anexar os seguintes documentos via formulário

eletrônico (cópias digitais):

1) 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.

2) Cópia do CPF e RG;

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1 Pré-requisitos

a) Ter disponibilidade de execução das atividades propostas em Plano de Trabalho, em acordo com a

Coordenação Responsável pelo projeto;

5.2 Critérios de Seleção

a) Entrevista;

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

5.3 Entrevistas

Serão realizadas no dia 18 de julho de 2022 (segunda-feira), a partir das 10 horas, na sala de Educação

Física situada no Poliesportivo do campus. Nela serão avaliados  o conhecimento/interesse do candidato

no projeto em questão.

5.4 Resultado da Seleção

O resultado final será divulgado a partir do dia 20 de julho. Início de atuação no projeto a partir de 08 de

agosto de 2022.

Inconfidentes, 12 de julho de 2022.

_____________________________________________

Renata Beatriz Klehm

Coordenadora do Projeto
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