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EDITAL 08/2018

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAR JUNTO A AÇÕES DE EXTENSÃO

A Coordenadoria Geral  de  Extensão do campus Piúma,  do Instituto Federal  de Educação,  Ciência e
Tecnologia do Espírito Santo, por meio da Diretoria Geral do Ifes – Campus Piúma, torna público o
presente edital, para seleção simplificada de aluno bolsista, inserido no Programa de Apoio à Extensão do
Ifes  (PAEX/Proex),  conforme  o  resultado  do  EDITAL  PAEX  Nº  01/2018  –  Bolsas  de  Iniciação  à
Extensão, para atuar nas demandas de planejamento, organização e execução de ações de extensão, que
visa  atender  ao  conjunto  de  atividades  expressas  nos  processos  nº  23185.000513/2018-32,  nº
23185.000729/2016-36, nº 23185.000501/2018-16, nº 23185.000591/2018-37, nº 23185.000674/2016-64.

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 Os programas e projetos de extensão são desenvolvidos pelo campus Piúma do Instituto Federal do
Espírito Santo (IFES), e viabilizado por meio de recursos provenientes do Programa de Apoio a Extensão
(PAEX) do Ifes.

1.2 Estes programas e projetos apresentam como principal objetivo:

1.2.1. Projeto “Horta Escolar Comunitária: da educação à mudança social”: Desenvolver e
manter uma horta escolar comunitária nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Céu
Azul. Essa horta tem por finalidade oportunizar um local de aprendizado, reflexões e vivências entre os
alunos, professores e a comunidade local, além de gerar alimento de qualidade para a comunidade escolar
e bairro do entorno.

1.2.2. Programa “Núcleo de Arte e Cultura  (NAC) do IFES campus Piúma”: Desenvolver a
política cultural do campus Piúma baseada no reconhecimento da diversidade cultural e da multiplicidade
de expressões culturais,  democratização do acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural;
articulação entre os campi do Ifes e articulação do campus com o poder público e com as entidades e
organizações da sociedade civil com vistas à promoção da cidadania cultural.

1.2.3. Projeto “Ostreicultura familiar sustentável no litoral sul do Espírito Santo”: Analisar a
viabilidade técnica e econômica da ostreicultura familiar junto aos maricultores do Município de Piúma e
dar suporte para a implantação da nova tecnologia nos cultivos dos maricultores de Piúma.

1.2.4. Projeto  “Jovens Protetores Ambientais”: Despertar o interesse dos alunos das escolas
municipais sobre a conservação ambiental, promovendo a sensibilização, trazendo o conhecimento da
fauna e das unidades ambientais existentes no Município de Piúma, citando os principais impactos e
fornecendo conhecimento teórico e prático das formas de mitigação dos impactos antrópicos.

1.2.5. “Programa de Educação Ambiental do IFES Piúma – Núcleo de Educação Ambiental
(NEA)”: Realizar ações de educação ambiental com estudantes, servidores e comunidade externa do Ifes
para promover uma maior sensibilização ambiental acerca dos problemas que geram impactos ambientais
nos municípios de Piúma, Anchieta e Itapemirim.

2. DOS OBJETIVOS

2.1 Promover apoio e suporte para a gestão das ações de extensão supracitadas;

2.2 Trabalhar no desenvolvimento e implementação das ações de extensão supracitadas; 

2.3 Oferecer suporte e assistência para das ações de extensão supracitadas;
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2.4 Possibilitar a integração de informações para a gestão das ações de extensão supracitadas;

3. DAS VAGAS E ELEGIBILIDADE

3.1 As bolsas terão duração de 12 meses, devendo o candidato estar disponível para atuação nas ações de
extensão durante todo o seu período de execução, isto é, de setembro de 2018 a setembro de 2019.

3.2 O candidato deverá estar matriculado em curso do Ife – Campus Piúma:

ÁREA DE ATUAÇÃO DO
BOLSISTA

ATRIBUIÇÕES
Nº DE

VAGAS

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

VALOR DA
BOLSA

Vagas para estudantes dos Cursos Técnicos Integrado

Projeto “Horta Escolar 
Comunitária: da 
educação à mudança 
social”: estudante de 
curso Técnico Integrado 
ao Ensino Médio a partir 
do 1º ano do curso;

1. Planejamento  e
implantação  da  horta  e
composteira;

2. Divulgação  do  projeto  e
esclarecimento à comunidade;

3. Monitoramento  do
desenvolvimento  das  plantas
semeadas na horta e organização
da  coleta  e  destinação  dos
resíduos  orgânicos  para  as
composteiras;

4. Organização  de  oficinas
de treinamento técnico;

5. Manutenção  dos
canteiros,  bancos  de  mudas  e
plantas  matrizes  na  horta  do
campus Ifes – Piúma;

6. Elaboração de material de
divulgação,  como  fascículos,
palestras, eventos;

7. Participação na integração
entre  a  horta  comunitária  e  a
comunidade.

01 10 horas R$ 100,00

Modalidade: 
EJ1 – Estudante

Júnior 1

Programa “Núcleo de 
Arte e Cultura  (NAC) 
do IFES campus 
Piúma”: estudante de 
curso Técnico Integrado 
ao Ensino Médio a partir 
do 1º ano do curso;

1. Divulgar  as  atividades  do
grupo/oficina de teatro do NAC;

2. Atender  os  interessados
em participar  do  grupo/oficina  de
teatro do NAC;

3. Preparar  as  atividades
teatrais que serão desenvolvidas;

4. Realizar  as  atividades
teatrais com os participantes;

5. Fazer listas de presença;
6. Procurar  orientação  e

informar  a coordenadora do NAC
sobre as atividades teatrais;

7. Organizar  e  realizar
apresentações teatrais;

8. Colaborar  na organização
dos eventos que o NAC participa;

9. Organizar  o  espaço  onde
são  realizadas  as  atividades
teatrais;

10. Ser  responsável
pelo espaço e materiais utilizados
nas atividades teatrais;

11. Participar  do
evento  de  apresentação  de

01 08 horas R$ 100,00

Modalidade: 
EJ1 – Estudante

Júnior 1
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projetos de extensão do Ifes.

Vagas para estudantes de Graduação

Projeto “Ostreicultura 
familiar sustentável no 
litoral sul do Espírito 
Santo”: estudante do curso 
de Engenharia de Pesca a 
partir do 1º período do 
curso;

1. Revisão Bibliográfica;

2. Analisar  o  crescimento  e
sobrevivência de ostras em lanternas;

3. Vislumbrar a possibilidade de
utilizar o cultivo da espécie como fonte
geradora  de  renda  para  as
comunidades  pesqueiras  e  de
maricultores da região;

4. Acompanhamento  do
manejo;

5. Desenvolvimento de material
de divulgação;

6. Gerar  base  de  dados  locais
relativos ao tema;

7. Realização  de  reuniões  de
orientação  aos  maricultores  para
desenvolvimento do cultivo;

8. Análise de resultados;

9. Organização  dos  dados  e
escrita de relatórios.

01 20 horas R$ 400,00

Modalidade: ETG -
Graduando

Projeto “Jovens Protetores
Ambientais”: estudante do 
curso de Engenharia de 
Pesca a partir do 1º período
do curso;

1. Planejamento  dos  encontros
de  educação  ambiental  com  as
escolas municipais;

2. Agendamento  e  organização
dos encontros com as escolas;

3. Confecção e organização do
material didático/lúdico;

4. Conduzir  cada  um  dos
encontros de educação ambiental em
conjunto  e  sob  orientação  do
coordenador do projeto;

5. Avaliar,  junto  à  equipe
participante, as ações realizadas;

6. Realizar a avaliação final das
atividades  desenvolvidas  junto  ao
público-alvo do projeto;

7. Organização  dos  dados  e
informações  e  escrita  de
relatórios/resumos/artigos.

01 16 horas R$ 400,00

Modalidade: ETG -
Graduando

“Programa de Educação 
Ambiental do IFES Piúma 
– Núcleo de Educação 
Ambiental (NEA)”: 
estudante do curso de 
Engenharia de Pesca a 
partir do 1º período do 
curso;

1. Revisão Bibliográfica;

2. Reuniões  de  planejamento
das atividades;

3. Atividade  educação
ambiental  nas  escolas  municipais  de
Piúma;

4. Atividades  de  educação
ambiental em Itapemirim;

5. Organização  e  planejamento
para  realização  dos  eventos  2018  a
2019;

6. Realização  do  trote
ecológico;

7. Visita  a  Associação  de
catadores  de  resíduos  sólidos  de
Anchieta;

8. Reuniões de avaliação;

9. Escrita de relatórios.

01 16 horas R$ 400,00

Modalidade: ETG -
Graduando

3.3  As  atribuições  e  atividades  especificadas  no  item  3.2  poderão  ser  ampliadas,  a  critério  da
Coordenação do projeto, mediante demandas por execução.
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4. DAS INSCRIÇÕES

4.1  A  inscrição  do(a)  candidato(a)  no  presente  processo  seletivo  implica,  por  sua  parte,  total
conhecimento do teor deste Edital, bem como a aceitação do que nele está contido.

4.2  As  inscrições  serão  realizadas  no  período  de  24  de  julho  a  16  de  agosto,  de  09h  às  16h,  na
Coordenadoria de Extensão, localizada no campus Piúma do Ifes, telefone: (28) 3520-0605 ou pelo e-mail
extensao.pi@ifes.edu.br.

4.3 Não será cobrada taxa de inscrição.

4.4  Para  efetivar  a  inscrição neste  processo seletivo é  necessário ao  candidato  realizar  a  entrega  do
Formulário de Inscrição devidamente preenchido, conforme Anexo I deste Edital, em duas modalidades
possíveis:

4.4.1  Entrega de envelope lacrado e identificado com o  título  “Edital PAEX 01/2018”,  o nome do
candidato e o projeto/programa ao qual está se candidatando, contendo a seguinte documentação: 

4.4.2  Cópias  simples  do  Comprovante  de  Matrícula  junto  a  Instituição  de  Ensino  e  que  atenda  aos
requisitos mínimos constantes na tabela disposta no Anexo I deste Edital;

4.4.3 Cópia simples do Histórico Escolar;

4.4.4 Cópia simples e completa do Currículo Lattes atualizado;

4.4.5 Cópia simples de documento oficial com foto;

4.4.6 Ou entrega eletrônica de arquivos digitais anexados, com todos os documentos supracitados nos
itens  dessa  seção,  digitalizados  com  qualidade  de  imagem,  para  o  endereço  de  e-mail:
extensao.pi@ifes.edu.br, com o assunto “Edital PAEX 01/2018”.

4.4.7  É  vedada  a  inscrição,  neste  processo  seletivo,  de  estudantes  que  não  estejam  devidamente
matriculados junto ao Ifes;

4.4.8. Cada estudante poderá se inscrever em quantas vagas quiser, desde que atenda aos pré-requisitos da
vaga.

4.4.8.1.  O estudante deverá  fazer uma inscrição específica para  cada vaga a que deseja concorrer,  o
mesmo ocorrerá com as entrevistas.

4.5 O candidato que não apresentar a documentação obrigatória completa ou deixar de apresentá-la no ato
da inscrição não será considerado participante do processo seletivo.

4.6  Não  haverá,  sob  qualquer  pretexto,  inscrição  provisória,  condicional  ou  com  documentação
incompleta, nem por meio de correspondência postal ou via Internet.

4.7 Será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que, em
qualquer tempo:

4.7.1 Cometer falsidade ideológica com prova documental;

4.7.2 Utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio eletrônico, estatístico,
visual ou grafológico;

4.7.3 Burlar ou tentar burlar qualquer norma contida neste Edital;

4.7.4 Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida no Processo
Seletivo; 

4.7.5 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao Processo Seletivo.

4.8 Requisitos: Ser aluno devidamente matriculado em curso do Ifes – Campus Piúma e possuir, no ato da
inscrição, o perfil acadêmico exigido de acordo com a área de atuação estabelecida no quadro a seguir:

Área de Atuação Perfil Exigido

Projeto “Horta Escolar Comunitária:
da educação à mudança social”

Estudante devidamente matriculado em curso Técnico Integrado ao Ensino
Médio a partir do 1º ano do curso; desejável experiência em cultivo de

hortaliças

Programa “Núcleo de Arte e Cultura
(NAC) do IFES campus Piúma”: 

Estudante devidamente matriculado em curso Técnico Integrado ao Ensino
Médio a partir do 1º ano do curso; desejável experiência em práticas teatrais.

Projeto “Ostreicultura familiar
sustentável no litoral sul do Espírito

Santo”: 

Estudante devidamente matriculado no curso de Engenharia de Pesca a partir
do 2º período do curso; desejável experiência em malacocultura e/ou

maricultura;
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Projeto “Jovens Protetores
Ambientais”: 

Estudante devidamente matriculado no curso de Engenharia de Pesca a partir
do 2º período do curso; desejável experiência em Educação Ambiental

“Programa de Educação Ambiental do
IFES Piúma – Núcleo de Educação

Ambiental (NEA)”: 

Estudante devidamente matriculado no curso de Engenharia de Pesca a partir
do 2º período do curso; desejável experiência em Educação Ambiental

5. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO

5.1 Este processo seletivo será constituído das seguintes etapas:

5.1.1 Primeira etapa: Análise de Curriculo (Classificatória)

5.1.2 Segunda etapa: Entrevistas (Classificatória)

5.1.2.1 As entrevistas serão agendadas por telefone e/ou e-mail informado pelo candidato em sua Ficha de
Inscrição (Anexo I), para o período de 22 a 29 de agosto de 2018.

5.1.2.2  O  agendamento  e  condução  das  entrevistas,  bem  como  a  avaliação  dos  candidatos,  serão
realizados  pelo  coordenador  de  cada  programa/projeto,  podendo,  caso  deseje,  designar  uma  banca
específica para entrevistar os candidatos.

6. DO RESULTADO FINAL

6.1 A Classificação final dos candidatos será divulgada no site e murais do Ifes – Campus Piúma.

6.2  Em caso de empate entre dois ou mais candidatos,  terá preferência,  para efeito de desempate,  o
candidato que:

6.2.1 Obtiver maior número de cursos comprovados na área solicitada no item 3.2 em seu Currículo
Vitae;

6.2.2 Estiver em período mais adiantado do seu curso;

6.2.3 For o mais velho em idade. 

6.3 O resultado final deverá ser divulgado até o dia 30 de agosto de 2018, no site: www.piuma.ifes.edu.br.

7. DA CARGA HORÁRIA SEMANAL E DA REMUNERAÇÃO

7.1. A carga horária semanal exigida é a especificada na tabela do item 3.2, com duração da bolsa de 12
meses, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades do Projeto/Programa.

7.2. Os valores das bolsas constantes também no item 3.2, encontram-se em acordo com as referências
vigentes do CNPq, disponíveis em http://cnpq.br/no-pais.

7.2.1 A remuneração da bolsa diretamente relacionada com a formação profissional na Área especificada
equivale  ao  valor  de  R$ 100,00  (cem reais)  na  modalidade  EJ1  –  Estudante  Júnior  1  e  R$ 400,00
(quatrocentos reais) na modalidade ETG – Graduando, segundo referência da Tabela de Valores de Bolsa
do CNPQ; Resolução CS Ifes nº 44/2016.

7.3 O valor da bolsa e período de pagamento estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação aos
bolsistas, podendo sofrer atraso em função de sua aprovação no Orçamento Geral do IFES.

7.4 A atuação do candidato enquanto bolsista não configura em nenhuma hipótese vínculo empregatício
com o IFES.

7.5 Não será permitido o pagamento com recursos orçamentários deste projeto para quaisquer tipos de
remuneração  além  do  valor  da  bolsa,  a  título  de  auxílio,  tais  como  os  destinados  a Alimentação,
Transporte ou manutenção de dependente.

7.6 Caso ocorra necessidade de trabalho em finais de semana ou feriados, poderá o bolsista desenvolver a
carga horária nesses dias, apenas mediante a anuência do Coordenador do Projeto/Programa. 

8. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA

8.1 São requisitos e compromissos mínimos do bolsista, durante seu período de recebimento de bolsa:

8.1.1 Ser aluno do Ifes, devidamente matriculado em curso conforme supracitado;
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8.1.2 O candidato deve estar ciente de que poderá ser convocado a participar de reuniões em caráter de
gestão do programa/projeto, solicitadas pela coordenação, sendo este condicionante para a permanência
do bolsista no programa/projeto;

8.1.3 Ser responsável  e respeitar  o cumprimento da carga horária de dedicação ao programa/projeto,
estipulada conforme o item 3.2.;

8.1.4 Receber somente esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação com qualquer outra bolsa,
de qualquer fonte financiadora;

8.1.5 Seguir as determinações do coordenador do programa/projeto, principalmente no cumprimento das
atividades e prazos, inclusive a confecção de relatórios parciais e finais;

8.1.6 No caso de desistência,  encaminhar para o coordenador do programa/projeto um relatório final
detalhado relativo ao período de vigência da bolsa;

8.1.7 Devolver ao IFES, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, se os
requisitos e compromissos estabelecidos acima não forem cumpridos;

8.1.8 Oferecer apoio técnico aos servidores do Ifes, principalmente ao programa/projeto em que estiver
vinculado.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 A falsidade de afirmativas e/ou de documentos, ainda que verificada posteriormente à realização do
processo seletivo, implicará na eliminação sumária do candidato, sendo declarados nula de pleno direito a
inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízos de eventuais sanções de caráter judicial.

9.2 A contratação do candidato obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final.

9.3 Havendo desistência do candidato selecionado para a efetivação da contratação serão observadas as
prerrogativas do presente Edital, sendo convocado o candidato subsequente.

9.4 O presente Edital terá validade de 12 meses após a publicação da homologação do resultado final,
podendo ser prorrogado por igual período.

9.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral de Extensão com o apoio, se necessário,
do coordenador da respectiva ação de extensão envolvida.

9.6. Fica eleita a Subseção de Vitória-ES, Justiça Federal - Seção Judiciária do Espírito Santo, sendo o
foro competente nos termos do inciso I do art.109 da Constituição da República Federativa do Brasil, com
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para qualquer ação fundada no edital
e nas normas deste presente Processo Seletivo Simplificado.

10. DO CRONOGRAMA

Evento Datas

Lançamento do edital 24/07/2018

Período de Inscrição (conforme item 4.4 deste Edital) 24/07/2018 a 16/08/2018

Entrevistas 22/08/2018 a 29/08/2018

Divulgação da Classificação Final 30/08/2018

Período de Contratação das bolsas 30/08/2018 a 06/09/2018

Início previsto de execução das bolsas 17/09/2018

Piúma, 24 de junho de 2018

Marcelo Fanttini Polese
Diretor Geral do Ifes Campus Piúma

Portaria nº 2286, de 23/11/2017
Publ. DOU nº 224, de 23/11/2017 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS PIÚMA

Rua Augusto Costa de Oliveira, 660 – Praia Doce – 29285-000 – Piúma – ES

28 3520-0605

EDITAL 08/2018

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE BOLSISTA

ÁREA (conforme item 4.8 do edital): ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

NOME DO CANDIDATO

DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE

NÚMERO DATA DE EMISSÃO ÓRGÃO EMISSOR

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, NÚMERO, APARTAMENTO, ETC.)

BAIRRO CIDADE CEP UF

TELEFONE
(Preferencialmente Celular)

E-MAIL DATA DE NASCIMENTO

 CURSO (Área / Instituição)

Solicito à Coordenadoria de Extensão, a minha inscrição neste Processo Seletivo Simplificado para a
Contratação de Bolsista, de acordo com os dados acima.

Declaro estar ciente e concordar plenamente com todos os termos do Edital:

EDITAL 08/2018

Piúma, ____ de ______________________ de 2018.

_____________________________________

Assinatura
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