CHAMADA INTERNA DE SELEÇÃO DE BOLSISTA
Projeto: Robótica na Escola: Programando o Futuro
Edital: Chamada Pública IFES Nº 01/2021 - Projeto de Iniciação Tecnológica com Foco
no Ensino de Programação e pela Chamada Interna PROEX/IFSC Nº 11/2021 - Apoio à
iniciação tecnológica com foco no ensino de programação aplicada
Coordenador(a): Thaiana Pereira dos Anjos Reis
A coordenação do projeto, em conjunto com as Coordenadorias de Extensão do
IFSC Câmpus Garopaba e Tubarão, torna público por meio desta chamada as normas
para o processo de inscrição e seleção de bolsistas para atuar em projetos de extensão.
1. DAS VAGAS
O presente projeto oferece 6 (seis) vagas para bolsista, sendo:
a) 2 (dois) Monitores de Graduação (ITI-A) com carga horária de 12h/semanais,
com bolsa no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e período de
vigência de 01/12/2021 a 30/11/2022.
b) 4 (quatro) Monitores Técnico (ITI-B) com carga horária de 8h/semanais, com
bolsa no valor mensal de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais), e período de
vigência de 01/12/2021 a 30/11/2022.
Adicionalmente, poderão ser ofertadas vagas para acadêmicos interessados em participar
voluntariamente do projeto, conforme deliberação da coordenação do projeto.
2. DOS REQUISITOS
a) estar regularmente matriculado no curso Superior de Tecnologia em Informática para a
Internet do IFSC Câmpus Garopaba ou no curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas do IFSC Câmpus Tubarão, para concorrer à vaga de
bolsista Monitor Graduação (ITI-A);
b) estar regularmente matriculado no curso Técnico em Informática do IFSC Câmpus
Garopaba ou no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do IFSC Câmpus
Tubarão, para concorrer à vaga de bolsista Monitor Técnico (ITI-B);
c) Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas;
3. DAS INSCRIÇÕES
As
inscrições
deverão
ser
realizadas
via
formulário
eletrônico
(https://forms.gle/ubmVtF7sKo7MtYBN6), no período de 18 a 23 de novembro de 2021.
Os candidatos receberão um e-mail da coordenação do projeto confirmando sua inscrição
e informando o horário das entrevistas, que serão realizadas pelo Google Meet, no
período de 24 a 25 de novembro de 2021.
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4. DA SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será realizada segundo critérios próprios da coordenação do
projeto, tomando como base a análise da documentação apresentada e da entrevista.
5. DOS RESULTADOS
Os resultados parciais serão divulgados até o dia 26 de novembro de 2021.
Recursos
aos
resultados
poderão
ser
apresentados
(thaiana.anjos@ifsc.edu.br) entre os dias 27 e 28 de novembro de 2021.

por

e-mail

Os resultados finais serão divulgados até o dia 29 de novembro de 2021.
6. DA BOLSA
O período de vigência da bolsa será de 01/12/2021 a 30/11/2022, podendo ser
interrompida a qualquer momento pela coordenação do projeto, caso se encerre
antecipadamente o projeto ou o desempenho do bolsista não atender às necessidades
das atividades solicitadas, ou ainda a critério da instituição financiadora do Edital IFES Nº
01/2021 - Projeto de Iniciação Tecnológica com Foco no Ensino de Programação.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Não serão aceitas inscrições que forem encaminhadas fora do prazo e em lugar
diferente do estabelecido nesta chamada.
Casos omissos serão resolvidos pela coordenação do projeto.

Garopaba, 17 de novembro de 2021.

_______________________________
Thaiana Pereira dos Anjos Reis
Coordenador(a) do Projeto
Servidor do IFSC Câmpus Garopaba
Matrícula Siape 1291859
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