
 

 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA III SEMANA DA QUÍMICA 

 

A presidenta da comissão da Semana da Química do Campus Matão do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de São Paulo, torna pública, por meio deste Edital, a abertura de inscrições para o Processo 

Seletivo de discentes para compor a comissão da III Semana da Química que ocorrerá no primeiro semestre 

de 2020. 

1. DA III SEMANA DA QUÍMICA 

 

A III Semana da Química do IFSP-Câmpus Matão é um evento que tem por objetivo difundir o 

conhecimento tecnológico e científico para os alunos dos cursos de Licenciatura em Química e Técnico em 

Química Integrado ao Ensino Médio e para a população de Matão e região. A atividade ocorrerá no primeiro 

semestre de 2020 (com data a ser definida após a constituição da comissão) e incluirá minicursos, palestras 

e mesas-redondas. 

 

2. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO DISCENTE  

 

O discente interessado em se candidatar para compor a composição deverá: 

 

I- Ser aluno regularmente matriculado no IFSP nos cursos de Licenciatura em Química ou Técnico em 

Química Integrado ao Ensino Médio;  

II- Dispor de 2 (duas) horas semanais, cumpridas dentro ou fora do câmpus, para dedicação às atividades 

relacionadas ao evento;  

III- Comprometer-se em manter seu desempenho escolar/acadêmico no curso em que está regularmente 

matriculado no IFSP, de forma que sua participação na comissão não prejudique seus estudos; 

IV- Interesse e disposição para trabalhar em equipe; 

V- Participar do processo seletivo, conforme descrito no item 4 deste Edital. 

 

3. DAS VAGAS E PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

 

Serão disponibilizadas 6 (seis) vagas para alunos do curso de Licenciatura em Química e 6 (seis) vagas 

para alunos do curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio.  

Os procedimentos para o estudante regularmente matriculado no IFSP participar deste processo 

seletivo são:  



I. Inscrever-se preenchendo o formulário disponível no link https://forms.gle/h9BPkyqBkySD22Di9. O link 

do formulário estará disponível para preenchimento a partir das 14:00 do dia 10/09/19 até às 18:00 do dia 

13/09/2019.  

II. Atender os requisitos específicos exigidos conforme disposto no item 2 deste Edital. 

 

4. DA SELEÇÃO DOS ALUNOS  

 

O processo seletivo será realizado seguindo as seguintes etapas:  

•1ª Etapa: Preenchimento do formulário: https://forms.gle/h9BPkyqBkySD22Di9. 

• 2ª Etapa: Entrevista com os membros da comissão.  

• 3ª Etapa: Análise e seleção pelos membros da comissão, conforme requisitos expostos neste Edital.  

Serão considerados na seleção dos alunos, a proatividade e participação em outras semanas 

acadêmicas.  

 

5.  DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

O resultado da seleção será divulgado através do boletim Comunic do Campus Matão, além de estar à 

disposição dos candidatos junto à Comissão do evento a partir de 20 de setembro de 2019. 

 

6.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão da III Semana da Química do 

Campus Matão. 

 

7.  CALENDÁRIO 

 

Inscrição  De 10/09/19 até 13/09/2019 

Entrevista com os Coordenadores dos Projetos 18/09/2019 

Divulgação do Resultado  20/09/2019 

 

 

Matão, 06 de setembro de 2019. 

 

 

 

 
_____________________________________ 

Presidenta da III Semana da Química 

Campus Matão 


