Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Montes Claros

Chamada Pública Interna nº 02/2017 para Bolsa de Extensão
O Coordenador do Projeto de Extensão “Pré-Técnico” do IFNMG/Campus Montes
Claros”, Prof. Roberto Wagner Guimarães Brito, torna público o processo para seleção
de Discentes Bolsistas de Extensão, para participação no projeto de extensão
supracitado, nos termos estabelecidos no presente Edital.

1.

Preâmbulo

O Projeto de Extensão “Pré-Técnico” busca a integração entre o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) e a sociedade
através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros.
Esse projeto será desenvolvido e realizado por Servidores e Discentes Bolsistas de
Extensão do IFNMG/Campus Montes Claros, junto aos Discentes do 9o ano do ensino
fundamental de duas escolas públicas municipais, situadas ao entorno do
IFNMG/Campus Montes Claros, com a intenção de colaborar na construção da
formação educacional dos mesmos e prepará-los para a participação no processo
seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFNMG.

2.

Objetivos do Edital

Selecionar 01 (um) Discente do Ensino Técnico e 01 (um) Discente do Ensino Superior
do IFNMG/Campus Montes Claros para atuarem como Bolsistas de Extensão no âmbito
do projeto de extensão “Pré-Técnico”.

3.

Atividades dos Bolsistas

Auxiliar os professores em sala de aula, em laboratórios e na produção de material
didático.

4.

Condições para candidatar-se à Bolsa de Extensão

4.1. Estar regularmente matriculado no IFNMG/Campus Montes Claros;
4.2. Ter disponibilidade de 08 horas semanais e de 15 horas semanais para Discente do
Ensino Técnico e para Discente do Ensino Superior, respectivamente, em horários
compatíveis com o projeto, sem prejuízo de suas atividades curriculares;
4.3. Não receber outra bolsa/auxílios paga por programas oficiais, exceto, assistência
estudantil;
4.4. Não possuir vínculo empregatício.

5.

Das Inscrições

5.1. Período: de 19 de junho a 21 de junho de 2017;
5.2. Local: Núcleo de Assistência ao Educando (NAE) do IFNMG/Campus Montes
Claros;
5.3. Horário: de 7:30 h às 14:00 h e de 15:00 h às 21:00 h;
5.4. Documentação:
5.4.1. Ficha de Inscrição preenchida em formulário próprio, disponível no NAE do
IFNMG/Campus Montes Claros;
5.4.2. Histórico Escolar relativo às disciplinas cursadas no último ano/semestre (curso
técnico/graduação) de 2016;
5.4.2.1. Para os Discentes dos cursos superiores apresentarem Coeficiente de
Rendimento Escolar, igual ou maior a 60 e para os Discentes do ensino técnico
apresentar média de frequência escolar igual ou maior que 75% e média de notas igual
ou maior a 70 pontos;
5.4. 3. Declaração de participação em projetos de Extensão;
5.4. 4. Declaração de participação em atividades de docência.

6. Valor e Vigência da Bolsa de Extensão
6.1. Uma Bolsa de Extensão para Discente do Ensino Técnico no valor de R$ 160,00
(cento e sessenta reais) e uma Bolsa de Extensão para Discente do Ensino Superior no
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que serão pagas pelo IFNMG/Campus Montes
Claros;
6.2. A Bolsa de Extensão terá uma duração máxima de 06 meses.

7.

Processo de Seleção

Entrevista com os candidatos, buscando às seguintes informações:
→Análise da disponibilidade de horários;
→Análise de histórico

escolar;

→Análise de

experiência em projetos de Extensão;

→Análise da

experiência em atividades de docência.

8.

Calendário do Processo Seletivo

8.1. Publicação do edital: 14 de junho de 2017;
8.2. Inscrição dos candidatos: de 19 de junho a 21 de junho de 2017;
8.3. Análise das inscrições: 22 de junho e 23 de junho de 2017;
8.4. Publicação da Classificação para as entrevista: 26 de junho de 2017;
8.5. Entrevistas: 27 de junho a 29 de junho de 2017, em horário agendado por e-mail;
8.6. Resultado final: 30 de junho de 2017.

Montes claros (MG), 14 de Junho de 2017.

Roberto Wagner Guimarães Brito

