MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS ARAÇUAÍ

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA
PARA PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO
I - INFORMAÇÕES GERAIS:
O presente edital visa selecionar estudantes do curso Gestão Ambiental do IFNMG –
Campus Araçuaí para atuar junto ao projeto Geração e difusão de conhecimentos a partir de uma
perspectiva agroecológica na APA da Chapada do Lagoão – Araçuaí (MG).
O projeto será desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em Agroecologia do IFNMG – Campus
Araçuaí e pelas entidades parceiras, sendo que o objetivo central do projeto é de contribuir para a
melhoria de aspectos sociais, econômicos e ambientais na área de influência da Área de Proteção
Ambiental da Chapada do Lagoão, no município de Araçuaí - MG, através da implantação e
consolidação de um núcleo de estudos em agroecologia no IFNMG - Campus Araçuaí.
II - BOLSAS
 4 bolsas no valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais)
 Duração: 12 meses
III - REQUISITOS PARA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS
 Ter bom desempenho acadêmico (histórico escolar do 1o semestre de 2011);
 Ter no mínimo 20 horas semanais para dedicação ao projeto;
 Estar matriculado no curso Tecnológico em Gestão Ambiental;
 Disponibilidade para a realização de trabalhos de campo, em áreas naturais e comunidades
rurais.
 Não receber nenhum outro tipo de bolsa do IFNMG.
IV - SELEÇÃO DOS BOLSISTAS
Os interessados devem enviar email para joao.motta@ifnmg.edu.br até o dia 07 de outubro de
2011 com os seguintes dados:
 Assunto: Seleção Bolsista
 Telefones e email de contato
 Currículo resumido
V - ETAPAS DA SELEÇÃO
 Primeira etapa: Avaliação do desempenho acadêmico e análise do currículo;
 Segunda etapa: Entrevista com os candidatos.
As entrevistas serão realizadas somente com os candidatos pré-selecionados na primeira etapa.
As entrevistas estão previstas para o dia 11 de outubro de 2011, a partir das 9:00 horas, na sala 03
do IFNMG – Campus Araçuaí.
VI – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO
 Até dia 17 de outubro de 2011
VII – PREVISÃO DE INÍCIO DOS TRABALHOS
 a partir do dia 18 de Outubro de 2011
Prof. João Antonio Motta Neto
Coordenador do projeto

