EDITAL 04/2020
CÂMPUS SÃO JOSÉ
CHAMADA INTERNA SIMPLIFICADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DO
CURSO PROEJA - OPERADOR DE COMPUTADOR
PERÍODO DE EXECUÇÃO:
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

O Diretor-Geral do Câmpus São José do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), no uso de
suas atribuições legais, em conjunto com a Coordenadoria do Curso Proeja - Operador de
Computador, faz saber, por meio deste Edital, que estão abertas as inscrições para a seleção de
bolsista do Câmpus São José, conforme as regras estabelecidas a seguir.

1 – DA VAGA
A vaga está destinada ao Curso Proeja - Operador de Computador para um estudante que
seja fluente nas línguas Crioulo (do Haiti) e Português.

2 – DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE BOLSISTA
São atribuições do estudante bolsista:
●
●
●
●
●
●

Desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho;
Realizar mediações entre os docentes e os estudantes haitianos;
Traduzir materiais do português para o Crioulo;
Produzir pequenos vídeos informativos sobre os cursos e a instituição;
Cumprir os horários preestabelecidos para a atividade (20 horas semanais);
Apresentar Ficha de Controle de Frequência devidamente preenchida e assinada;
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3 – DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
Para efetuar a inscrição o aluno deverá:
●

Enviar whatsapp para a coordenadora Ana Carolina Bordini Brabo Caridá, entre os dias 02 a
06 de setembro, demonstrando interesse em participar da chamada - (48)99142-9650.

Somente será aceito como bolsista estudante que cumpra os seguintes requisitos:
●
●
●

Esteja regularmente matriculado no Curso Proeja - Operador de Computador;
Seja fluente em Crioulo (do Haiti) e Português;
Possua equipamento (celular, computador ou tablet) e acesso à internet de qualidade;

Os candidatos inscritos serão avaliados entre os dias 07 e 09 de setembro e os horários das
entrevistas serão divulgados via whatsapp. A conversa será realizada pela respectiva
Coordenadoria, em conjunto com as demais professoras Ana Paula Pruner de Siqueira e Sandra
Albuquerque Reis Fachinello, que acompanharão o trabalho, considerando:

●
●

Análise do Histórico Escolar;
Entrevista on-line pelo Google Meet;

O resultado da seleção será informado aos inscritos por meio de mensagem no dia 10 de
setembro.
O ato de inscrição do candidato implica em conhecimento e aceitação dos critérios e regras
estabelecidas nesta chamada interna dos quais não poderá alegar desconhecimento.

4 – APOIO CONCEDIDO AO BOLSISTA
O estudante bolsista receberá uma parcela única (auxílio financeiro) de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), acrescido de auxílio internet, no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando R$500,00
(quinhentos reais).
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5 – CALENDÁRIO DO EDITAL
Datas
02/09/2020

Evento
Publicação do Edital.

02/09/2020 a 06/09/2020 Período de inscrições.
07/09/2020 a 09/09/2020 Período para entrevistas.
10/09/2020
Até 14/09/2019

Divulgação dos resultados.
Formalização da efetivação da função de bolsista e termo de
compromisso.

14/09/2020 a 14/10/2021 Atividades.

São José, 01 de setembro de 2020.
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Tiago Semprebom
Diretor-Geral do Câmpus São José do IFSC
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