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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSITITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

CÂMPUS MATÃO 

EDITAL BOLSISTA TÉCNICO/2015  

BOLSAS PARA ESTUDANTES TÉCNICOS 

O Coordenador do Projeto de Extensão intitulado: “As Mulheres e a agroecologia na Região 

Sudeste: tecnologias para a autonomia econômica, segurança alimentar e conservação da 

biodiversidade”, do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), através da Diretoria de 

Políticas para Mulheres Rurais (DPMR), no âmbito do IFSP – Campus Matão, torna público a 

chamada para a seleção de bolsistas destinado aos discentes regularmente matriculados nos 

cursos do IFSP câmpus Matão. 

 

1. OBJETIVOS 

O presente Edital visa selecionar discentes para participarem do Projeto de Extensão intitulado: 

“As Mulheres e a agroecologia na Região Sudeste: tecnologias para a autonomia econômica, 

segurança alimentar e conservação da biodiversidade”, numa ação de extensão do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA), através da Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais (DPMR), 

no intuito de fortalecer e capacitar entidades e organizações que atuam com grupos produtivos  

de mulheres rurais da agricultura familiar, reforma agrária e quilombola.    

1.1. Serão oferecidas 02 (duas) bolsas no valor de R$ 1.280,00 (Um mil duzentos e oitenta reais) 

cada uma, a serem pagas em 03 (três) parcelas no ano de 2015. 

1.2 São pré-requisitos para a inscrição: 

I – ser aluno/a regularmente matriculado/a em qualquer semestre e período e frequente nos 

cursos de Tecnologia em Biocombustíveis, Tecnologia em Alimentos ou Licenciatura em Química; 

II – ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais presencias nas atividades do projeto, 

conforme orientações dos professores responsáveis; 

III –  apresentar noções básicas de domínio dos programas de informática da Microsoft (word, 

excel e powerpoint), acesso e navegação a internet, envio de e-mails, redação de memorandos, 

ofícios e cartas.  

IV – capacidade de articulação de ações de trabalho em equipe; 

V – disponibilidade para viagens nacionais. 
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2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1. Os/as candidatos/as deverão realizar sua inscrição na Gerência Educacional, nos seguintes 

dias e horários: 

 

DATAS HORÁRIOS 

08/09 10:30 às 17:00 hs 

09/09 08:00 às 17:00 hs 

 

2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes documentos:  

 Carta de apresentação digitada, apresentando as principais habilidades profissionais, 

interesses no trabalho a ser desenvolvido e expectativas em relação ao projeto; 

 Curriculum vitae; 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

3.1 A seleção do/da bolsista será realizada pelos docentes membros da equipe do projeto no dia 

14 de setembro as 15:00 horas, via seleção de currículo e carta de apresentação. 

3.2 1ª etapa da seleção: análise do currículo e carta de apresentação; 

3.3 2ª etapa: os/as candidatos/as selecionados/as para a entrevista serão convocados/as, via 

Comunic no dia 11 de setembro de 2015. 

3.4 As entrevistas serão realizadas no dia 14 de setembro as 15:00 horas, na Sala 201 (auditório 

do câmpus Matão). 

3.5 A divulgação do resultado final da seleção será feita no dia 15 de setembro pelo “Comunic 

IFSP Matão”. 

 

 

4. PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

4.1 O/a estudante contemplado com a Bolsa Estudante Técnico assumirá o compromisso com o 

projeto de trabalho não presencial, a ser realizado no 1º trimestre de 2016. 

4.2 O desempenho do aluno será avaliado periodicamente durante o desenvolvimento do projeto; 

4.3 Serão considerados com desempenho assiduidade, responsabilidade e capacidade de 

iniciativa;  
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Na relação de compromisso entre o projeto e o estudante, o/a bolsista não terá sua função 

caracterizada como cargo ou emprego, não sendo gerado vínculo empregatício de qualquer 

natureza. 

5.2 O/a bolsista não poderá ter vínculo empregatício ou realizar estágio durante o período de 

vigência da bolsa. 

5.3 O/a bolsista não poderá acumular a bolsa de estudante técnico com as modalidades de bolsa 

ensino, iniciação cientifica, extensão com outras da mesma natureza (Iniciação Científica do IFSP 

ou de órgão externo ou Bolsa de Extensão). 

5.4 O/a bolsista poderá ter sua bolsa cancelada, a qualquer tempo, pelos seguintes motivos: 

 a) deixar de frequentar as aulas; 
 b) desistência ou conclusão do curso; 
 c) a pedido do bolsista; 

d) a pedido do/a professor/a responsável pelo projeto, devidamente justificado, com 
anuência do coordenador do projeto. 

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

Equipe executora do projeto.  

 

 

Matão, 03 de setembro de 2015. 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 
Prof. Dr. Alecio Rodrigues de Oliveira 

Coordenador do Projeto 

 


