
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus

Salgueiro torna público os critérios de inscrição e seleção de 04 bolsistas para atuarem de

01/12/2021 até 30/11/2022 no projeto “Academia Maker: Curso de iniciação à

programação aplicada à robótica”, aprovado no Edital IFES nº 01/2021.

O presente edital destina 04 vagas diretas, mais 08 vagas para cadastro de reserva, para

alunos de cursos de nível médio (1° à 3° ano), devidamente matriculados no IF Sertão-PE,

campus Salgueiro, que atuarão na modalidade de monitor técnico do projeto “Academia

Maker: Curso de iniciação à programação aplicada à robótica”. O estagiário deverá

cumprir carga horária de 8 horas semanais, no contraturno das aulas, e receberá uma bolsa

no valor de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) durante 12 meses.

As inscrições deverão ser feitas dos dias 26/10 à 29/10 no endereço eletrônico:

https://forms.gle/vTJuxAa1Ns67tkaQ9

O candidato precisa anexar a seguinte documentação:

a) Histórico escolar emitido pelo SUAP (o próprio estudante pode emiti-lo);

b) Documentos comprobatórios de participação em projetos de pesquisa e/ou extensão. (o
comprovante pode ser solicitado junto ao orientador do projeto ou à coordenação de pesquisa
- cs.cpip@ifsertao-pe.edu.br - e/ou extensão do campus Salgueiro -
cs.extensao@ifsertao-pe.edu.br )

https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/chamadas-publicas/2020/03-2020/Chamada-publica-03-2020-iniciacao-tecnologica.pdf


O processo de seleção se baseará na pontuação do currículo do aluno, que levará em

consideração a nota do Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) + participação em projetos

de pesquisa e extensão, conforme exposto na tabela de pontuação (anexo 01).

O resultado do processo seletivo com os nomes dos (as) candidatos (as) selecionados (as)

será divulgado no endereço eletrônico

https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/campus/salgueiro/605-editais-sal/11771-salgue

iro-editais-2021 na data prevista pelo cronograma deste edital.

Data Atividades Local

26/10/2021 Publicação do Edital Site institucional

26/10/2021 -
29/10/2021

Inscrição Online

01/11/2021 Resultado final Site institucional

Caberá à Coordenação de Extensão deliberar sobre o edital e o processo seletivo. Os casos

em que exijam decisões de ordem superior serão submetidos à Direção Geral do campus

Salgueiro para apreciação.

Os (as) candidatos (as) que não atenderem aos dispositivos deste edital e prestarem

quaisquer informações falsas na ficha de inscrição serão desclassificados e / ou cancelada a

matrícula.

Salgueiro, 26 de outubro de 2021.

Josenildo Forte de Brito
Diretor Geral

Portaria nº 120, de 02/03/2016

https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/sal-editais?id=8485


ANEXO 01

PONTUAÇÃO DO
CURRÍCULO

ITEM Pontuação de cada título Pontuação máxima

Índice de Rendimento Acadêmico - I.R.A 0 a 100 100

Participação em Projetos de Pesquisa 5 a cada semestre 30

Participação em Projetos de Extensão 5 a cada semestre 30
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