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1. APRESENTAÇÃO

1.1. O Coordenador do projeto de pesquisa “Reforma agrária e sua potencialidade para inclusão social e
geração de renda e empregos – Um estudo de caso sobre o assentamento Zumbi dos Palmares”, faz saber,
pelo presente edital, que estarão abertas, no período de 3 a 6 de março de 2020, as inscrições do processo
seletivo para bolsista de iniciação científica e tecnológica por meio de recursos oriundos da Fundação de
Amparo a Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), captados via Edital 09/2019. 

1.2. O projeto dispõe de 1 (uma) vaga para bolsista de iniciação científica para estudantes de graduação
em Licenciatura em Geografia. Os demais interessados classificados serão organizados em uma lista de
espera (cadastro de reserva), podendo também, se assim o quiserem, atuar como pesquisador voluntário.

2. PRÉ-REQUISITOS PARA ESTAR APTO A CONCORRER À VAGA

2.1. Estar devidamente matriculado no Curso de Licenciatura em Geografia do Campus Nova Venécia do
Ifes;
2.2. Ter cursado e sido aprovado nas disciplinas Geografia Rural e Noções Gerais de Estatística;
2.3.  Ter  conhecimentos  de  informática  básica:  saber  utilizar  bem  Libre  Office,  particularmente  os
aplicativos relacionados a banco de dados e cálculos;
2.4. Ter disponibilidade para trabalhar no projeto ao menos dois dias por semana, conforme o cronograma
da pesquisa, no turno vespertino (das 12:30h às 17:30h)
2.5 Não acumular a percepção do benefício com qualquer outra modalidade de bolsa da FAPES ou de
outra agência de fomento, nacional ou internacional, ou empresa pública ou privada, bem como estágio
remunerado (requisito definido pelo Edital Fapes 09/2019);
2.6 Não possuir atividade remunerada de qualquer natureza, em caráter eventual ou não eventual (requisi-
to definido pelo Edital Fapes 09/2019);

3. INSCRIÇÕES

3.1. as inscrições serão online, via e-mail. O interessado deverá preencher o formulário eletrônico que
será disponibilizado no e-mail de todas as turmas do curso de Licenciatura em Geografia do IFES Cam-
pus Nova Venécia e na Coordenadoria da Licenciatura em Geografia e enviá-lo, dentro do prazo de inscri-
ções, para o e-mail do coordenador do projeto: jaime.neto@ifes.edu.br. Os documentos comprobatórios
devem ser apresentados/entregues apenas na ocasião da entrevista. 

4. SOBRE O PROCESSO SELETIVO

4.1. O processo seletivo consistirá em duas etapas avaliativas: análise do histórico acadêmico e entrevista.
A nota final do candidato será a média entre as notas obtidas nessas duas etapas.

4.2. Entrevista: Serão agendadas a partir do dia 09 de março de 2020 de acordo com cronograma a ser
divulgado no mural  da licenciatura em Geografia  e  na página do Campus Nova Venécia,  no site da
referida instituição. Tem por objetivo analisar a documentação comprobatória referente às informações
que constam no formulário e arguir o candidato de forma a verificar se o mesmo detém os conhecimentos
mínimos necessários ao desempenho das atividades. 
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4.3.  Análise do histórico Acadêmico: levará em conta o coeficiente acadêmico do candidato (peso 1) e
sua nota nos componentes curriculares Geografia Rural (peso 2) e Noções Gerais de Estatística (peso 2).
A nota final será obtida por meio de uma média ponderada desses valores.

5. REMUNERAÇÃO E DURAÇÃO DO PROJETO:

5.1. Conforme consta no Edital Fapes 09/2019, serão concedidas bolsas mensais de R$ 400,00 (quatro-
centos reais), por até 10 (dez) meses, entre março E dezembro de 2020.
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Prof. Dr. Jaime Bernardo Neto

SIAPE 1550638

Professor EBTT (Geografia) – Coordenador do Projeto
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