
Seleção Simplificada para bolsista administrativo do projeto AgroIFNordeste. 

 

1 OBJETO 
 
 

Selecionar  um (01)  estudante Bolsista do Projeto – atividades de apoio 

ao coordenador da Unidade Administrativa do Projeto - UAP e orientador de 

cursos técnicos da área das ciências agrárias do IFPE Campus Vitória de Santo 

Antão, para qualificação técnica por meio de treinamento prático, supervisionado e 

orientado no projeto “AgroIFNordeste”. Desta forma, busca-se apoiar a 

qualificação técnica de estudantes dos cursos de ciências agrárias, por meio de 

treinamento prático, supervisionado e orientado por Instituição de Ensino e em 

Unidades Residentes. 

São consideradas Unidades Residentes, para o efeito deste edital de 

chamamento público, as empresas do agronegócio, fazendas ou unidades de 

produção, cooperativas, empresas de assistência técnica, nacionais ou 

internacionais, da administração direta e indireta, e a sociedade civil organizada. 

 
 
 

2 OBJETIVOS 

a) Promover o desenvolvimento de aptidões para o ensino, pesquisa e extensão; 

b) Complementar a formação acadêmica do estudante bolsista; 

c) Possibilitar o compartilhamento de conhecimentos através da interação entre 
estudantes; 

d) Favorecer a cooperação entre docentes e estudantes, visando à melhoria da 
qualidade do ensino; 

e) Contribuir para a redução dos problemas de repetência e evasão; 

f) Proporcionar o aprofundamento dos conhecimentos teóricos e 

metodológicos que, aliados à práxis pedagógica, venham fornecer 

subsídios para uma futura inserção no mundo de trabalho. 

g) Subsidiar ambiente de aprendizagem para os residentes por meio de 

pesquisas e práticas orientadas, de modo que cheguem ao fim do 

processo com amplo conhecimentos das suas áreas de atuação na 

unidade residente e das demandas do setor produtivo. 

 
 
 

3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA 
 
 

a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País. 
b) Ser aluno/a regularmente matriculado/a em Curso Médio/Técnico (Técnico 



em Agricultura, Agroindústria, Agropecuária ou Zootecnia) do IFPE - 
Campus Vitória de Santo Antão, considerando os requisitos e cursos com 
vaga disponível neste edital; 

c) Faltar pelo menos 12 meses para a conclusão do curso (período da bolsa), 

podendo ser computado o estágio. 

d) Ter disponibilidade de ser bolsista em regime de carga horária de 20 horas 
semanais, durante 12 (doze) meses. 

e) Auxiliar o coordenador da Unidade Administrativa do Projeto - UAP e o 

orientador do PRPA nas atividades do projeto, de acordo com o plano de 

trabalho do bolsista.  

f) Elaborar Relatório mensal de atividades desenvolvidas. 

 
 

4. DAS VAGAS 
 

O presente processo seletivo visa o preenchimento de uma (01) vaga para 

estudantes bolsista. A vaga do projeto AgroIFNordeste será para o bolsista 

auxiliar o coordenador da Unidade Administrativa do Projeto - UAP e o 

orientador do PRPA nas atividades do projeto, de acordo com o plano de 

trabalho do bolsista  

 
5. DAS INSCRIÇÕES DO/A CANDIDATO/A 

 

Poderão se inscrever no processo seletivo, os/as alunos/as 

regularmente matriculados/as nos cursos técnicos oferecidos pelo IFPE 

Campus Vitória de Santo Antão. As inscrições serão realizadas 

exclusivamente pela internet, no período de 02 a 03/09/2021, por meio do 

envio dos documentos para o email do coordenador da proposta: 

alberto.belo@vitoria.ifpe.edu.br, com o assunto: Inscrição bolsista 

AgroIFNOrdeste  

 
Será necessário anexar os seguintes documentos*: 

i. Cópia de documento de identificação com foto; 

ii. Cópia do CPF; 

iii. Comprovante de que o/a candidato/a está regularmente matriculado 

no IFPE - Campus Vitória de Santo Antão; 

iv. Histórico atualizado com Coeficiente de Rendimento Acadêmico. 
v. Colocar no corpo do email um telefone de contato com whatsup para contato 

posterior. 

*Os documentos devem ser anexados ao email. 

Para inscrição, ainda deverão ser observados os seguintes critérios: 

 

mailto:alberto.belo@vitoria.ifpe.edu.br


a) As inscrições serão aceitas até às 23h59min do último dia de inscrição; 

b) Não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo estabelecido neste Edital. 
 
 
 

6. DA BOLSA 
 
 

a. O valor mensal da bolsa para alunos/as de nível médio/técnico é 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com carga horária semanal 

de 20 horas. O pagamento da bolsa será realizado em conta- 

corrente ou poupança no nome do candidato aprovado. A 

vigência da bolsa será de 12 meses. 

b. O candidato que se inscrever para a vaga e não for 

contemplado com bolsa, será inserido em um quadro de 

cadastro de reserva e poderá ser convocado enquanto o edital 

estiver em validade. 

 
 

7. DA SELEÇÃO 
 

A seleção do/a bolsista, será realizada pelo professor coordenador 

do projeto através da avaliação do histórico escolar. A nota final da seleção 

será composta pelo coeficiente global  do histórico escolar (média com a nota 

de todas as disciplinas cursadas). 

Serão considerados aprovados no processo seletivo, os/as 

candidatos/as que obtiverem média final igual ou superior a 7 ,0 (sete). O 

candidato aprovado e não classificado fará parte de uma lista de espera e 

poderá ser convocado em caso de surgimento vaga. Em caso de empate, 

terá preferência o candidato mais  velho. 

 

8. DA CONVOCAÇÃO 
Após aprovação e a classificação, os/as candidatos/as serão 

convocados e deverão receber e entregar a seguinte documentação: a) 

Termo de Compromisso (ANEXO I) devidamente preenchido e assinado 

pelo orientador do campus e pelo/a discente; b) Declaração de não vínculo 

empregatício (ANEXO II ou ANEXO III); c) Autodeclaração de saúde 

(ANEXO IV); d) Termo de responsabilidade do/a estudante residente 

(ANEXO V); e) Termo de responsabilidade da Unidade Residente (ANEXO 

VI). 

 

9. Resultado Final 

O resultado final será divulgado no site do IFPE Campus Vitória de 



Santo Antão no dia 06/09/2021. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

I - O(A) candidato(a) deverá assegurar os meios necessários para 

garantir a conectividade/acessibilidade à internet, para todas as etapas 

constantes nesta seleção simplificada. 

II - Não poderá haver acúmulo de bolsas, seja ela de pesquisa ou de extensão.  

III  - Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador do projeto. 

 

 

 

 

Alberto Belo Esteves Filho 
Coordenador do Projeto “AgroIFNordeste – IFPE/Vitória de Santo Antão 

 

 
 
 

 

 
 

 


	OBJETIVOS
	REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA
	DAS VAGAS
	DAS INSCRIÇÕES DO/A CANDIDATO/A
	DA BOLSA
	DA SELEÇÃO
	DA CONVOCAÇÃO
	DISPOSIÇÕES FINAIS
	Alberto Belo Esteves Filho

