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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE SÃO PAULO – CÂMPUS MATÃO 

EDITAL INTERNO DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E SERVIDORES DO IFSP CÂMPUS 

MATÃO NO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO IFSP - 

SERTÃOZINHO 14 a 18 de SETEMBRO de 2015 

 

O Diretor Geral do IFSP Câmpus Matão, lança o presente Edital Interno para incentivar a participação 

de Alunos e Servidores nas atividades do I Congresso de Educação Profissional e Tecnológica do IFSP 

– I Conept, que a Pró-reitoria de Ensino (PRE) realizará no Câmpus Sertãozinho de 14 a 18 de 

setembro de 2015. Será oferecido auxílio financeiro para apresentação de trabalhos e participação 

como ouvinte no respectivo evento, e assim, torna público o presente Edital Interno. 

 

1. OBJETIVOS 

1.1 O presente Edital visa selecionar alunos e servidores para perceberem auxílio financeiro que os 

incentive a participar do I Congresso de Educação Profissional e Tecnológica do IFSP – I Conept, que 

será realizado de 14 a 18 de setembro de 2015 no IFSP Câmpus Sertãozinho. Os selecionados terão 

suas despesas custeadas pela instituição da seguinte maneira: 

1.2 Discentes: 

 Até 10 (dez) alunos para participarem do evento nos dias 17 e 18/08/15. 

o Previsão de R$150,00 cada, com chegada no dia 17/08 pela manhã, OU R$200,00 

cada, com chegada no dia 16/08 final da tarde, para hospedagem e alimentação; 

o Também serão custeadas as passagens de ônibus de Matão à Sertãozinho (ida e 

volta). 

1.3 Servidores: 

 Até 5 (cinco) servidores com diárias para o período de 14/08 a 17/08/15. Serão 

disponibilizadas 3 vagas para docentes e 2 vagas para técnicos-administrativos; 

 Servidores autores que tiveram seus trabalhos aprovados, receberão diária para um dos 

autores para o dia da apresentação do trabalho; 

 Servidores que ministrarão minicursos com diárias para até dois servidores autores para o 

período de 14/08 a 17/08/15.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 



 

2 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE SÃO PAULO – CÂMPUS MATÃO 

2.1 A solicitação do auxílio financeiro deverá ser encaminhada à Coordenadoria do Núcleo Sócio-

Pedagógico do Câmpus Matão até o dia 24/08/2015 através do email: 

sociopedagogico.mto@ifsp.edu.br  

2.2 Os interessados deverão informar no corpo da mensagem: 

a) Título: Edital Interno CONEPT 

b) Dados pessoais: Nome; RG; CPF; Endereço pessoal; Telefone; Email para contato. 

c) Dados bancários: cópia do cartão da conta corrente ou poupança ativa, como titular, para 

depósito do recurso. 

 

3.  DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

3.1 As propostas submetidas serão analisadas e classificadas por comissão própria instituída pela 

diretoria do câmpus para esta finalidade. 

3.2 O resultado da avaliação final será divulgado pelos canais de comunicação oficiais do câmpus no 

dia 26/08/2015. 

3.3 A seleção dos ALUNOS que manifestarem interesse será de acordo com os critérios: 

a) Trabalho aprovado no evento, como primeiro autor; 

b) Co-autoria em trabalho aprovado no evento; 

c) Cursar licenciatura; 

d) Desempenho acadêmico (a ser avaliado pelo número de reprovações); 

e) Bolsista em projeto institucional; 

f) Envolvimento em projeto institucional como voluntário. 

3.4 A seleção dos DOCENTES será de acordo com os critérios: 

a) Trabalho aprovado no evento, como primeiro autor; 

b) Co-autoria em trabalho aprovado no evento; 

c) Ministrar aulas na licenciatura no semestre corrente; 

d) Ter ministrado aula na licenciatura no semestre 1/2015; 

e) Orientar trabalhos de discentes que tenham relação com o ensino; 

3.5 A seleção dos TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS será de acordo com os critérios: 

a) Trabalho aprovado no evento, como primeiro autor; 

b) Co-autoria em trabalho aprovado no evento; 
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c) Formação em licenciatura; 

d) Envolvimento direto em ações institucionais na área de ensino; 

e) Ocupação hierárquica em cargo de confiança. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 As orientações sobre a compra de passagens e providência de meios de locomoção serão 

posteriormente divulgadas. 

4.2 As orientações sobre prestação de contas serão posteriormente informadas aos beneficiados 

pelo Edital. 

4.3 Solicitações com dados incompletos, errôneas ou protocoladas fora do prazo especificado serão 

indeferidas. 

4.4 É vetada a transferência do incentivo recebido a outra pessoa. 

4.5 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão submetidos à análise da 

Direção Geral do câmpus. 

 

Matão, 12 de agosto de 2015. 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Prof. Dr. Christian Davis Tosta 

Diretor Geral do Câmpus Matão 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

24/08/2015 Fim do prazo para recebimento de inscrições 

26/08/2015 Divulgação dos resultados 

14 a 18/09/2015 I CONEPT 

 


