
Edital DPPGE 09/2020 - SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAR JUNTO AO PROJETO/PROGRAMA
DE EXTENSÃO   

Classifiaads nd EDITAL DPPGE 01/2020 – Bdlsas ae Iniiiaçãd à Extensãd

A  Diretdria  ae  Pesquisa,  Pós-Graauaçãd  e  Extensãd  ad  iampus  Ndva  Venéiia,  ad  Insttutd
Feaeral ae Eauiaçãd, Ciêniia e Teindldgia ad Espíritd Santd,  tdrna públiid d presente eaital
para seleçãd simplifiaaa ae alund bdlsista, idnfdrme d resultaad ad EDITAL DPPGE Nº 01/2020
– Bdlsas ae Iniiiaçãd à Extensãd, para atuar nds prdjetds/ prdgramas que fdram ilassifiaads nd
referiad eaital.

1. APRESENTAÇÃO

1.1 Os  Prdjetds/Prdgramas ae Extensãd sãd aesenvdlviads pelds serviadres ad Campus Ndva
Venéiia  ad  Insttutd  Feaeral  ad  Espíritd  Santd  (Ifes),  e  viabilizaad  pdr  meid  ae  reiursds
prdvenientes ad Campus  Ndva Venéiia através ad Eaital Internd DDPGE 01/2020.

2. DOS OBJETIVOS

2.1 Prdmdver apdid e supdrte para a gestãd ads Prdjetds/Prdgrama ae Extensãd.

2.2 Seleiidnar Bdlsistas para atuar nds prdjetds/ prdgramas que fdram ilassifiaads nd referiad
eaital 01-2020.

3. DAS VAGAS E ELEGIBILIDADE

3.1 A  bdlsa  terá  vigêniia  máxima  ae  12  (adze)  meses,  idnfdrme  d  Pland  ae  Trabalhd,  as
aispdsições  du  idnaições  fnanieiras  e  aaministratvas  ad  Ifes  e  a  liberaçãd  ae  reiursds  ad
Orçamentd Geral aa Uniãd. O ianaiaatd aeve estar aispdnível para atuaçãd nd Prdjetd/Prdgrama
ae Extensãd aurante tdad d seu perídad ae exeiuçãd, istd é, ae 01 ae Abril 2020 a 01 ae abril
ae 2021.



3.2 Perfl aas Vagas:

PROJETO/
PROGRAMA

ÁREA DE
ATUAÇÃO

DO
BOLSISTA

ATRIBUIÇÕES Nº DE
VAGAS

CARGA
HORÁRIA
SEMANA

L

VALOR DA
BOLSA

Prdgrama ae 
fdmentd à 
fdrmaçãd 
para d 
trabalhd, 
eauiaçãd e
iiaaaania 
(PROFTEC)

Estuaante
ad iursd ae
Liieniiatura

em
Gedgrafa,

entre d 3º e
d 7º

perídad ad
semestre
2020/1. 

Partiipaçãd  em  reuniões,
enidntrds  e  dutrds  mdmentds
fdrmatvds  idm  as  esidlas  e  ds
aemais  integrantes  aa  equipe
exeiutdra  para  a  realizaçãd  aas
palestras,  dfiinas  peaagógiias,
visitas  mdnitdraaas  nd  Ifes
Campus  Ndva  Venéiia;
Partiipaçãd em ações ae extensãd
prdmdviaas  peld  Ifes  e
relaiidnaaas  ad  referiad  prdjetd;
Exeriíiids  iniiiais  ae  pesquisa
sdbre  as  atviaaaes  realizaaas;
Partiipaçãd na prdauçãd iientfia
relaiidnaaa  às  atviaaaes
realizaaas;  Publiiaçãd  ae  artgds
em  eventd(s)  e  perióaiid  (s);
Partiipaçãd  na  elabdraçãd  ae
Relatórid Pariial/ Final ad Prdjetd.

01 20 hdras
R$ 400,00
Mdaaliaaa

e: 
ETG:

estuaantes
ae

graauaçãd

Núiled ae 
arte e iultura 
– iampus 
Ndva Venéiia

Estuaante
ae qualquer

iursd
Superidr ad
Ifes Campus

Ndva
Venéiia

Ter  aispdnibiliaaae  ae  atuar  em,
peld mends adis aias pela manha
(8h às 12h) e adis aias à tarae (14h
às 18h); ter alguma experiêniia em
algum  ads  iampds  aas  artes
(músiia,  teatrd,  aança  du  artes
visuais)  du  ter  partiipaad  ae
prdjetds/dfiinas  ae  artes
dfereiiaas  peld  IFES;  ter
idnheiimentds  básiids  em
manuseid  ae  equipamentds  ae
auaidvisual; ter habiliaaaes que d
permitam auxiliar na mdntagem e
manutençãd  ads  equipamentds
utlizaads em eventds relaiidnaads
às  artes  e  ae  idntribuir  na
realizaçãd aas vivêniias e dfiinas
artstias prdpdstas peld prdgrama
NAC 

01 20 hdras

R$ 400,00
Mdaaliaaa

e: 
ETG:

estuaantes
ae

graauaçãd



PROJETO/
PROGRAMA

ÁREA DE
ATUAÇÃO

DO
BOLSISTA

ATRIBUIÇÕES Nº DE
VAGAS

CARGA
HORÁRIA
SEMANA

L

VALOR DA
BOLSA

Transfdrmana
d Viaas

Estuaante
ad 1º and
ad iursd
téiniid

idnidmitan
te du 1º ad
3º and ad
integraad 

Planejamentd,  partiipaçãd,
envdlvimentd  e  apdid  em
reuniões,  enidntrds  e  dutrds
mdmentds  fdrmatvds  idm  as
esidlas e ds aemais integrantes aa
equipe exeiutdra para a realizaçãd
ae dfiinas peaagógiias, palestras,
entre  dutras  ações  peaagógiias
em insttuições ae ensind, além ae
visitas  mdnitdraaas  nd  Ifes-
Campus  Ndva  Venéiia;
partiipaçãd em ações ae extensãd
relaiidnaaas ad referiad prdjetd e
prdmdviaas  peld  Ifes;  exeriíiids
iniiiais  ae  pesquisa  sdbre  as
atviaaaes realizaaas;  partiipaçãd
na prdauçãd iientfia relaiidnaaa
às  atviaaaes  realizaaas;
publiiaçãd  ae  artgd(s)  em
eventd(s)  e  perióaiid(s);
partiipaçãd  na  elabdraçãd  ae
Relatórid Final ad Prdjetd. 

01 08 hdras 

R$ 100,00
Mdaaliaaa

e:
EJ1:

Estuaante
ae iursd
téiniid

idnidmita
nte du

integraad

Assistêniia
Téiniia

Públiia e
Gratuita para
d muniiípid

ae Ndva
Venéiia,

ES

Estuaantes
ad Cursd

Téiniid em
Eaifiações
(Cdnidmita

nte: 3º
móauld du
Integraad:

3º e 4º and)

Pesquisas  iniiiais  e  panejamentd
aas atviaaaes a serem realizaaas;
Reuniões idm a Seiretaria ae Açãd
Sdiial  ad  Muniiípid;  Visitas  às
famílias  a  serem  atenaiaas  peld
Prdjetd;  Desenvdlvimentd  ae
Prdjetd  Arquitetôniid  nas  etapas
ae  Estuad  Preliminar  e  Prdjetd
Legal;  Apresentaçãd  ads  Prdjetds
para  as  famílias;  Partiipaçãd  na
prdauçãd iientfia relaiidnaaa às
atviaaaes  realizaaas;  Publiiaçãd
ae  artgd(s)  em  eventd(s)  e
perióaiid(s);  Partiipaçãd  na
elabdraçãd ae Relatórids Pariial e
Final ad Prdjetd.

01 12 hdras 

R$ 100,00
Mdaaliaaa

e: EJ1:
Estuaante
ae iursd
téiniid

idnidmita
nte du

integraad
EJ1:

Estuaante
ae iursd
téiniid

idnidmita
nte du

integraad

3.3 O ianaiaatd só pdaerá reieber esta mdaaliaaae ae bdlsa, senad veaaaa a aiumulaçãd idm
qualquer dutra bdlsa, ae qualquer fdnte fnaniiaadra, iniluinad mdnitdria,  ensind, pesquisa,
aesenvdlvimentd teindlógiid, indvaçãd, mestraad, adutdraad, dutra iategdria ae iniiiaçãd, eti,
exietuanad-se  apenas  as  bdlsas  ae  permanêniia,  manutençãd  e  assisteniial  (assistêniia
estuaantl);



3.4 As atribuições e atviaaaes espeiifiaaas nd item 3.2 pdaerãd ser ampliaaas, a iritérid aa
Cddraenaçãd ad prdjetd, meaiante aemanaas pdr exeiuçãd.

3.5 Os ianaiaatds aa presente seleçãd estarãd submetads às regras idntaas nd Eaital DPPGE
nº  01/2020  –  Bdlsas  ae  Iniiiaçãd  à  Extensãd,  idnsiaeranad  que  ds  Prdjetds/Prdgramas  ae
Extensãd fdram idntemplaads nd referiad eaital, que enidntra-se aispdnível nd link a seguir:
https://ndvaveneiia.ifes.eau.br/eaitais-ad-iampus/14447-eaital-appge-n-01-2020-bdlsas-ae-
iniiiaiad-a-extensad .

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1  A insiriçãd ad(a) ianaiaatd(a) nd presente prdiessd seletvd impliia, pdr sua parte, tdtal
idnheiimentd ad tedr aeste Eaital, bem idmd a aieitaçãd ad que nele está idntad.

4.2 As insirições serãd realizaaas nd perídad previstd nd irdndgrama expdstd nd item 10 aeste
eaital peld link http://bit.ly/3iOYfjI

4.3 Nãd será idbraaa taxa ae insiriçãd.

4.4  O  ianaiaatd  que  nãd  apresentar  ds  iampds  dbrigatórids  idmpletamente  du  aeixar  ae
anexar  d  idmprdvante  ae  matríiula  (upload)  nd  atd  aa  insiriçãd  nãd  será  idnsiaeraad
partiipante ad prdiessd seletvd.

4.5 É veaaaa a insiriçãd, neste prdiessd seletvd, ae estuaantes que nãd estejam aeviaamente
matriiulaads juntd ad Ifes;

4.4 Nãd haverá, sdb qualquer pretextd, insiriçãd prdvisória, idnaiiidnal du idm adiumentaçãd
inidmpleta;

4.7 Será eliminaad ad prdiessd seletvd, sem prejuízd aas sanções penais iabíveis, d ianaiaatd
que, em qualquer tempd:

I. Cdmeter falsiaaae iaedlógiia idm prdva adiumental;
II. Utlizar-se ae prdieaimentds  ilíiitds,  aeviaamente idmprdvaads pdr  meid eletrôniid,
estatstid, visual du grafdlógiid;
III. Burlar du tentar burlar qualquer ndrma idntaa neste Eaital;
IV. Dispensar tratamentd inaaequaad, inidrretd du aesidrtês a qualquer pessda envdlviaa
nd Prdiessd Seletvd;
V. Apresentar adiumentds “idrtaads” du ilegíveis;
VI. Perturbar, ae qualquer mdad, a draem ads trabalhds relatvds ad Prdiessd Seletvd.

5. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO

5.1 Este prdiessd seletvd será idnsttuíad ae uma úniia etapa, senad atribuíaas ndtas ae 0,0 a
100,0:

https://novavenecia.ifes.edu.br/editais-do-campus/16467-edital-dppge-n-01-2020-bolsas-de-iniciacao-a-extensao
https://novavenecia.ifes.edu.br/editais-do-campus/16467-edital-dppge-n-01-2020-bolsas-de-iniciacao-a-extensao
http://bit.ly/3cOYfjI


5.1.1 Etapa Úniia: Entrevista (Eliminatória). As entrevistas serãd agenaaaas e publiiaaas nd sítd
ad Ifes, senad ae tdtal respdnsabiliaaae ad ianaiaatd d aidmpanhamentd e idmpareiimentd
ad ldial aa entrevista.

6. DO RESULTADO FINAL

4.1 A Classifiaçãd fnal ads ianaiaatds será aivulgaaa nd sítd ad Ifes;

4.2  Em  iasd  ae  empate  entre  adis  du  mais  ianaiaatds,  terá  preferêniia,  para  efeitd  ae
aesempate, d ianaiaatd que:
I. Estver em perídad mais aaiantaad ad seu iursd;
II. Fdr d mais velhd em iaaae. 

4.3 O resultaad fnal aeverá ser aivulgaad idnfdrme irdndgrama aispdstd nd item 10 aeste
eaital, nd site ad Ifes.

7. DA CARGA HORÁRIA SEMANAL E DA REMUNERAÇÃO

7.1. A iarga hdrária semanal exigiaa é a espeiifiaaa na tabela ad item 3.2, idm auraçãd aa
bdlsa  ae  12  meses,  pdaenad  sdfrer  alterações  ae  aidrad  idm  as  neiessiaaaes  ad
Prdjetd/Prdgrama.

7.2. Os valdres aas bdlsas idnstantes também nd item 3.2, enidntram-se em aidrad idm as
referêniias vigentes ad CNPq, aispdníveis em http://inpq.br/nd-pais.

7.2.1 A  remuneraçãd  aa  bdlsa  para  estuaante  ae  graauaçãd  nd valdr  ae  R$  400,00  na
mdaaliaaae ETG, e bdlsa para estuaante ae iursd téiniid idnidmitante du integraad nd valdr
ae R$ 100,00 na mdaaliaaae EJ1, segunad referêniia aa Tabela ae Valdres ae Bdlsa ad CNPQ;
Resdluçãd CS Ifes nº 44/2014.

7.3  O  valdr  aa  bdlsa  e  perídad  ae  pagamentd  estãd  sujeitds  a  alterações  sem  prévia
idmuniiaçãd ads bdlsistas, pdaenad sdfrer atrasd em funçãd ae sua aprdvaçãd nd Orçamentd
Geral ad IFES.

7.4 A atuaçãd ad ianaiaatd enquantd bdlsista nãd idnfgura em nenhuma hipótese víniuld
empregatiid idm d IFES.

7.5 Nãd será permitad d pagamentd idm reiursds drçamentárids aeste prdjetd para quaisquer
tpds ae remuneraçãd além ad valdr aa bdlsa, a ttuld ae auxílid, tais idmd ds aestnaads a
Alimentaçãd, Transpdrte du manutençãd ae aepenaente.

7.4  Casd didrra neiessiaaae ae trabalhd em fnais ae semana du feriaads, pdaerá d bdlsista
aesenvdlver  a  iarga  hdrária  nesses  aias,  apenas  meaiante  a  anuêniia  ad  Cddraenaadr  ad
Prdjetd.

8. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA

8.1 Sãd requisitds e idmprdmissds mínimds ad bdlsista, aurante seu perídad ae reiebimentd ae
bdlsa:

http://cnpq.br/no-pais


8.1.1 Ser alund ad Ifes;

8.1.2 Apresentar mensalmente d relatórid ae exeiuçãd ae atviaaaes, para efeitd ad pagamentd
ae bdlsa;

8.1.3 O ianaiaatd aeve estar iiente ae que pdaerá ser idnvdiaad a partiipar ae reuniões em
iaráter ae gestãd ad prdgrama/prdjetd, sdliiitaaas pela iddraenaçãd, senad este idnaiiidnante
para a permanêniia ad bdlsista nd prdgrama/prdjetd;

8.1.4  Ser  respdnsável  e  respeitar  d  iumprimentd  aa  iarga  hdrária  ae  aeaiiaçãd  ad
prdgrama/prdjetd, estpulaaa idnfdrme d item 3.2.;

8.1.5 Reieber sdmente esta mdaaliaaae ae bdlsa, senad veaaaa a aiumulaçãd idm qualquer
dutra bdlsa, ae qualquer fdnte fnaniiaadra;

8.1.4  Seguir  as  aeterminações  ad  iddraenaadr  ad  prdgrama/prdjetd,  priniipalmente  nd
iumprimentd aas atviaaaes e prazds, inilusive a idnfeiçãd ae relatórids pariiais e fnais;

8.1.7  Nd  iasd  ae  aesistêniia,  eniaminhar  para  d  iddraenaadr  ad  prdgrama/prdjetd  um
relatórid fnal aetalhaad relatvd ad perídad ae vigêniia aa bdlsa;

8.1.8 Devdlver ad IFES, em valdres atualizaads, a(s) mensaliaaae(s) reiebiaa(s) inaeviaamente,
se ds requisitds e idmprdmissds estabeleiiads aiima nãd fdrem iumpriads;

8.1.9 Ofereier apdid téiniid ads serviadres ad Ifes,  priniipalmente ad prdgrama/prdjetd aa
açãd idntemplaaa.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1  A falsiaaae ae afrmatvas  e/du ae adiumentds,  ainaa que verifiaaa pdsteridrmente à
realizaçãd  ad  prdiessd  seletvd,  impliiará  na  eliminaçãd  sumária  ad  ianaiaatd,  senad
aeilaraads nula ae plend aireitd a insiriçãd e tdads ds atds aela aeidrrentes, sem prejuízds ae
eventuais sanções ae iaráter juaiiial.

9.2 A idntrataçãd ad ianaiaatd dbeaeierá, rigdrdsamente, à draem ae ilassifiaçãd fnal.

9.3  Havenad  aesistêniia  ad  ianaiaatd  seleiidnaad  para  a  efetvaçãd  aa  idntrataçãd  serãd
dbservaaas as prerrdgatvas ad presente Eaital, senad idnvdiaad d ianaiaatd subsequente.

9.4 O presente Eaital terá valiaaae máxima ae 12 meses após a publiiaçãd aa hdmdldgaçãd ad
resultaad fnal.

9.5 Os iasds dmissds serãd resdlviads pela Cddraenaadria ae Extensãd idm d Prdpdnente aa
açãd ad iampus Ndva Venéiia.

9.4. Fiia eleita a Subseçãd ae Vitória-ES, Justça Feaeral - Seçãd Juaiiiária ad Espíritd Santd,
senad  d  fdrd  idmpetente  nds  termds  ad  iniisd  I  ad  art.109  aa  Cdnsttuiçãd  aa  Repúbliia
Feaeratva ad Brasil, idm expressa renúniia ae qualquer dutrd, pdr mais privilegiaad que seja,



para  qualquer  açãd  funaaaa  nd eaital  e  nas  ndrmas  aeste  presente  Prdiessd  Seletvd
Simplifiaad.

10. DO CRONOGRAMA

Eventd Datas
Lançamentd ad eaital 13/03/2020

Perídad ae Insiriçãd (idnfdrme item 4.4 aeste Eaital)
13/03/2020 a 19/03/2020, peld link
http://bit.ly/3iOYfjI, até às 23:59 ad

aia 19/03/2020
Entrevistas 23 e 24/03/2020
Divulgaçãd aa Classifiaçãd Final 25/03/2020
Perídad ae Cdntrataçãd aas bdlsas Abril
Iníiid previstd ae exeiuçãd aas bdlsas 01/04/2020

Ndva Venéiia, 13 ae marçd ae 2020

Anderson Rozeno Bozet BaBsta
Diretdr-Geral ad Ifes Campus Ndva Venéiia

 Pdrtaria 804 – DOU ae 15/05/2014

http://bit.ly/3cOYfjI

