EDITAL 009/2018
Edital Simplificado de SELEÇÃO DE ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS
para o Projeto de Extensão II CRIART 2018 (conforme EDITAL PROEX- Nº 01/2018).
1 – O presente edital tem por objeto selecionar estudantes voluntários para atuação no
Projeto de Extensão II CRIART_IFSUL: MOSTRA DE TALENTOS, OFICINAS
ARTÍSTICAS E CULTURAIS - CAMPUS PASSO FUNDO conforme EDITAL PROEX- Nº
01/2018
2 – Os estudantes voluntários deverão desempenhar atividades relacionadas ao projeto
citado com o objetivo de desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, planejamento, gestão
de pessoas, conhecimentos sobre ensino e extensão e relação entre ciência, tecnologia e cultura;
produção de relatórios técnicos, pesquisa de preços, estudo de dados e processamento de
informações, diálogo com a comunidade acadêmica, dentre outros resultados naturais das
atividades previstas no projeto e que envolvem o bolsista.
3 – Cada voluntário deverá dispor de quatro horas semanais para atuação no projeto
entre 20 de junho de 2018 e trinta de novembro de 2018, conforme organização e planejamento
junto à Coordenação do projeto;
4 – Os estudantes voluntários serão certificados pelo campus em relação às atividades
desenvolvidas, carga horária e participação na organização, planejamento e desenvolvimento de
projeto de extensão;
4.1 – Para certificação será exigido o cumprimento de, no mínimo, trinta horas de
atividades no projeto;
5 – Serão critérios para seleção dos estudantes voluntários:
5.1 – Disponibilidade de carga horária conforme o item 3 deste edital;
5.2 – Matrícula e frequência regular em curso oferecido pelo IFSUL campus Passo
Fundo;
5.3 – Possibilidade de atuação no projeto até o término de 2018/2;
5.4 - Entrevista a ser realizada com a coordenação do projeto no dia 15 de junho entre
9h45 e 12h, e entre 13 e 15h na sala 401 (Sala dos Professores próxima à Cantina), conforme
horário a ser agendado na inscrição via e-mail sidinei.sobrinho@passofundo.ifsul.edu.br .
6 – O estudante interessado deverá encaminhar e-mail para a coordenação do projeto,
no endereço acima, solicitando interesse e inscrição;
6 – Serão selecionados até cinco estudantes voluntários;
7 – O resultado será divulgado no dia 19 de junho;
8 – Os casos omissos serão resolvidos pelos membros do CRIART listados no projeto;
Passo Fundo, 09 de junho de 2018
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