MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PORTARIA Nº 316, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO
SANTO, nomeado através da portaria 3.284 de 22.11.2017, publicada no DOU em
23.11.2017, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 1.070, de 05.06.2014, da
Reitoria-Ifes e considerando o contido no Ofício nº 5174/2020-VNI-CEX,
RESOLVE:
I - Homologar e divulgar o Edital PAEX nº 011/2020 - Seleção simplificada de
bolsistas para Programa de Iniciação à Extensão do Campus Venda Nova do Imigrante,
conforme
relação
constante
no
Anexo
I.
II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

ALOISIO CARNIELLI
Diretor-Geral
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ANEXO À PORTARIA DG Nº 316, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.
EDITAL PAEX Nº 011/2020 – SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS PARA INICIAÇÃO À
EXTENSÃO
1. APRESENTAÇÃO
A Coordenadoria de Extensão do Instttto Federal de Edtcação, Ciência e Tecnologia do Espírito
Santo, Campts Venda Nova do Imigrante, torna público o processo seletvo simplifcado, para
seleção de esttdante de NÍVEL MÉDIO e NÍVEL SUPERIOR para a exectção do Programa Local
Núcleo Inctbador do Campts Venda Nova do Imigrante – RADIX.
1.1 PROGRAMA LOCAL NÚCLEO INCUBADOR
O Programa Local do Núcleo Inctbador do Campts Venda Nova do Imigrante - RADIX é
diretamente vinctlado ao Programa Instttcional em Rede de Inctbação de Empreendimentos
desenvolvido pela Agência de Inovação do Ifes (Agifes).
1.2 A Inctbadora do Campts Venda Nova do Imigrante tem por objetvo geral promover o
desenvolvimento econômico, cientfco, tecnológico e social, gerar bem-estar social e preservar
a qtalidade de vida no Estado do Espírito Santo, especialmente na região do mtnicípio de
Venda Nova do Imigrante/ES, por meio de atvidades de pré-inctbação, inctbação, pósinctbação e projetos de empreendimentos inovadores.
1.3 O programa é coordenado pela servidora Zâmora Cristna dos Santos qte está como
coordenadora de extensão do campts e condtzirá o processo simplifcado de seleção de
bolsista.
2.DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS
2.1 Bolsista EJ1 (ESTUDANTE DE CURSO TÉCNICO CONCOMITANTE OU INTEGRADO)
O bolsista aprovado para attar no programa deverá desempenhar as segtintes atvidadess
a) Apoio às atvidades de divtlgação do Núcleo Inctbador
b) Elaboração de notcias, ptblicações e demais atvidades relacionadas
c) Apoio ao planejamento de procedimentos para divtlgação do Núcleo Inctbador – Radix
d) Elaborar matérias, fotos, vídeos com os partcipantes e comtnidade atendida
e) Realizar registro fotográfco em eventos
f) Editar fotos, vídeos, doctmentos relacionados a inctbadora
g) Manter attalizado e acompanhar as mídias sociais relacionadas a inctbadora
h) Manter contato com grtpos sociais, jornais, rádios e ottras organizações qte promovam
comtnicação no mtnicípio e região
i) Acompanhar retniões periódicas com a eqtipe e coordenação
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j) Atender e prestar informações à comtnidade
k) Elaborar relatórios, planilhas ot doctmentos qte forem necessários e solicitados
l) Partcipar da Jornada de Integração apresentando as atvidades realizadas dentro do
Programa.
2.2 BOLSISTA ETG (ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO)
O bolsista aprovado para attar no programa deverá desempenhar as segtintes atvidadess
a) Apoio às atvidades, qtanto à organização, elaboração de editais e demais atvidades
relacionadas a processos seletvos de inctbação ot ctrsos
b) Apoio a elaboração e planejamento de procedimentos para gestão do Núcleo Inctbador –
Radix
c) Apoio à gestão do Núcleo Inctbador – RADIX
d) Partcipação e apoio nas retniões periódicas com a eqtipe e Coordenação.
e) Apoio ao treinamento e orientação de pessoal nos ctrsos oferecidos pelo Núcleo Inctbador
– Radix.
f) Acompanhar e promover ações em rede propostas por ottros Núcleos Inctbadores.
g) Elaboração de relatórios de demandas internar e do plano de trabalho.
h) Realização de pesqtisas na área de inovação.
i) Atxiliar na organização de eventos, retniões e fórtm referente a prospecção da inctbadora.
j) Acompanhamento e atxílio aos projetos inctbados.
k) Partcipar da Jornada de Integração apresentando o trabalho desenvolvido
l) Elaboração de artgo para ptblicação (jtnto ao ottro bolsista e à orientadora).
3.DAS VAGAS E ELEGIBILIDADE
3.1 As bolsas terão dtração de 12 meses, conforme o plano de trabalho do esttdante e o
cronograma deste edital.
3.2 O candidato deverá estar matrictlado em ctrso stperior e posstir a formação conforme o
qtadro de vagas a segtir.
AÇÃO

NÍVEL / ÁREA DE ESTUDO

Nº DE
VAGAS

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

VALOR DA BOLSA

PROGRAMA LOCAL
NÚCLEO INCUBADOR

SUPERIOR EM
ADMINISTRAÇÃO
A partr do 3° Período

01

20 horas

R$ 400,00

PROGRAMA LOCAL
NÚCLEO INCUBADOR

ESTUDANTE DE CURSO
TÉCNICO INTEGRADO- 1° ou
2° ano

01

20 horas

R$ 100,00

3.3 As atribtições especifcadas no item 2.1 E 2.2 poderão sem ampliadas, a critério da
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coordenação das ações, mediante demandas de exectção do Programa ot Projeto.
4.DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição do (a) candidato (a) no presente processo seletvo implica, por sta parte, total
conhecimento do teor deste, bem como a aceitação do qte nele está contdo.
4.2 Reqtisitoss
Posstir, no ato da inscrição, o perfl acadêmico exigido de acordo com as áreas de esttdo
estabelecidas no qtadro a segtirs
Curso

Perfil Exigido

ADMINISTRAÇÃO

Esttdante de Ctrso Stperior – Bacharel em Administração a partr do 3º período.
Conhecimento intermediário de pacote Ofce e internet. Boa redação de texto,
alta habilidade em comtnicação e relacionamento interpessoal.

ENSINO MÉDIO

Esttdante de ctrso técnico integrado do 1° ot 2° ano. Experiência em redes
sociais, elaboração de material de divtlgação (CANVAS, PHOTOSHOP, COREL,
ETC..). Boa redação, conhecimento de informátca e internet.

4.3 Não havendo inscritos ot candidatos com o perfl exigido poderá haver alteração de algtm
critério.
4.4 Inscriçõess
Para se inscrever a vaga o candidato deverá enviar o e-mail paras inctbadora.vni@ifes.edt.br,
no tttlo do e-mail deve estar o segtintes Inscrição para bolsista do PAEX – Vagas Médio ot
Stperior, no corpo do e-mail deve colocar os dadoss nome – ctrso – período – matrictla – email e telefone de contato.
Segtem os doctmentos qte devem ser anexados em formato pdf.s


Formtlário de Inscrição (Anexo I deste Edital)



Comprovante de Matríctla (solicitar pelo e-mail cra.vni@ifes.edt.br)



Comprovante do Coefciente de Rendimento (CR) do últmo semestre (2019/2)



Doctmentos comprobatório para ponttação (ver item 5.0 do edital).

4.5 Período de Inscriçãos 25.09.2020 a 28.09.2020
4.6 As inscrições feitas com informações incompletas, fora do prazo estabelecido ot qte
apresentarem qtaisqter doctmentos em desacordo com o disposto neste edital serão
attomatcamente indeferidas, sem direito a rectrso.
5.DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO
5.1 Este processo seletvo será constttído das segtintes etapass
Primeira etapa: Análise de Ctrríctlos
a – Análise de Coefciente de Rendimento (CR)
b – Partcipação na eqtipe execttora de ação de extensão – apresentar certfcado ot
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declaração do coordenador da ação. - Cada partcipação na eqtipe vale 2 pontos
c – Experiência Profssional na área – apresentar contrato ot carteira de trabalho – 2 pontos
por semestre trabalhado
d – Ctrsos na área – apresentar certfcadoss


Informátca acima de 20h – 4 pontos



Comtnicação e Redação acima de 20h – 4 pontos



Redes sociais e programas de edição – 4 pontos.

Será realizada tm somatório das notas do CR, partcipação em ação de extensão e ctrsos, o qte
será o valor da ponttação da primeira fase.
Apena as cinco maiores pontuações de cada vaga irão para segunda etapa.
Segunda etapa: Entrevista
A entrevista valerá 50 pontos. Será analisado a forma de comtnicação, vocabtlário, posttra,
conhecimento da área e argtmentação do candidato dtrante a entrevista.
5.2 Todos candidatos receberão por e-mail o restltado da primeira fase e conseqtentemente a
convocação para segtnda, no caso, daqteles qte forem aprovados.
5.3 As entrevistas poderão ser realizadas via telefone ot aplicatvoss ZOOM ot MEET.
5.4 Caso o candidato não compareça à entrevista, será considerado desclassifcado.
6.DO RESULTADO FINAL
6.1. O restltado do processo acontecerá com a soma das notas da primeira e segtnda etapa.
6.2. Em caso de empate entre dois ot mais candidatos, terá preferência, para efeito de
desempate, o candidato qtes
a)

Obtver maior número de pontos na entrevista

b)

Obtver maior ponttação de partcipação em ações de extensão

c)

Obtver maior CR

d)

For mais velho.

6.3 O restltado fnal será encaminhado para o e-mail de todos os candidatos.
7. DA CARGA HORÁRIA SEMANAL E DA REMUNERAÇÃO
7.1. A carga horária semanal exigida é a especifcada no item 3.2, com dtração da bolsa de 12
(doze) meses, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades da Instttição.
7.2. Os valores das bolsas serão as constantes também no item 3.2, de acordo com as
referências vigentes do CNPq, disponíveis em https//cnpq.br/no-pais.
7.2.1 As bolsas para altnos de ctrsos stperiores eqtivalem aos valores de bolsas de Iniciação
Cientfca (R$400,00), segtndo referência do CNPq
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7.2.2 As bolsas para altnos de ctrsos do ensino médio eqtivalem aos valores de bolsas de
Iniciação Cientfca PIBIC-Jtnior (R$100,00), segtndo referência do CNPq
7.3 O valor da bolsa e período de pagamento estão stjeitos a alterações sem prévia
comtnicação aos bolsistas, podendo sofrer atraso em ftnção dos processos de pagamento na
reitoria
7.4 A attação como bolsista não confgtra vínctlo empregatcio do esttdante jtnto ao Instttto
Federal de Edtcação – Ifes.
7.5 Não será permitdo o pagamento de qtaisqter tpos de remtneração além do valor da
bolsa, a tttlo de atxílio, tais como os destnados a Alimentação, Transporte ot manttenção de
dependente.
7.6 Não é permitdo o recebimento de dtas bolsas pela instttição. Caso já recebe algtm tpo
de bolsa, é vedada o acúmtlo de bolsas pelo mesmo órgão pagador. Sendo permitdo apenas as
bolsas de permanência, manttenção e assistencial (assistência esttdantl)
7.7 Vigência da bolsa, valores e datas de pagamento das parcelas estão condicionados aos
procedimentos administratvos, à liberação de rectrsos do Orçamento da União e à
disponibilidade de rectrsos fnanceiros do Ifes.
7.8 O valor da bolsa não poderá ser atmentado, em nenhtma hipótese, a partr do início da
vigência do Plano de Trabalho do bolsista, defnido no cronograma.
8. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA
8.1 São reqtisitos e compromissos mínimos do bolsista, dtrante set período de recebimento
de bolsas
 Ser esttdante regtlarmente matrictlado em ctrso especifcado no item 4.2.1


Apresentar bom desempenho acadêmico

 Ter disponibilidade e respeitar a carga horaria semanal estabelecida pelo orientador para
desenvolver as atvidades do Plano de Trabalho
 Segtir as determinações do orientador de atvidades do Ifes, Campts Venda Nova do
Imigrante, em relação ao ctmprimento das atvidades e prazos estabelecidos no Plano de
Trabalho, incltsive a confecção de relatórios parciais e fnais
 Nas ptblicações e trabalhos apresentados, fazer referência à condição de bolsista do Ifes –
Campts Venda Nova do Imigrante e partcipante do programa do PAEX.
 No caso de desistência, encaminhar para o orientador tm relatório fnal detalhado relatvo
ao período de vigência da bolsa
 Partcipar de eventos promovidos pelo Ifes com o objetvo de diftsão do conhecimento
cientfco
 Devolver ao Ifes, em valores attalizados, a (s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, se
os reqtisitos e compromissos estabelecidos acima não forem ctmpridos.


Em caso de desctmprimento aos reqtisitos ot o não comprometmento com o trabalho
5
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poderá ser stspenso o termo de compromisso de bolsista.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A falsidade de afrmatvas e/ot de doctmentos, ainda qte verifcada posteriormente à
realização do processo seletvo, implicará na eliminação stmária do candidato, sendo
declarados ntla de pleno direito a inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejtízos de
eventtais sanções de caráter jtdicial.
9.2 A contratação do candidato obedecerá, rigorosamente, à ordem de classifcação fnal.
9.3 Havendo desistência do candidato selecionado, ot dispensa do mesmo pelo coordenador,
para efetvação da contratação serão observadas as prerrogatvas do presente Edital, sendo
convocado o candidato stbseqtente. Caso não haja candidato stplente pelo edital, fcará a
cargo da coordenação a escolha do próximo bolsista.
9.4 O presente processo seletvo poderá ser ttlizado para ottras ações de extensão qte vieram
a posstir bolsa, sendo valido por tm período de 1 (tm) ano.
9.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação.
10. DO CRONOGRAMA
Evento
Lançamento do Processo Seletvo
Período de Inscrição (conforme item 4.4 deste Edital)
Análise da Primeira etapa
Restltado da Primeira etapa
Entrevistas
Divtlgação da Classifcação Final
Início de exectção das bolsas

Datas
24.09.20
25.09 a 28.09 (13h)
29.09.20
29.20.20
30.09 a 02.09.20
03.09.20
05.09.20

Venda Nova do Imigrante-ES, 24 de setembro de 2020.

ALOISIO CARNIELLI
Diretor-Geral
Campus Venda Nova do Imigrante
PORTARIA Nº. 3.284 – DOU DE 23.11.2017
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE BOLSISTA
ÁREAs ________________________________________________________________________________
NOME DO CANDIDATO
DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE
NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

ÓRGÃO EMISSOR

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

CIDADE

TELEFONE (Preferencialmente Celtlar)

E-MAIL

CEP

UF

DATA DE NASCIMENTO

AUTOAVALIAÇÃO - (COLOQUE SUA PONTUAÇÃO DE CADA UM DOS ITENS ABAIXO)
VALOR DO COEFICIENTE DE
RENDIMENTO
PONTUAÇÃO PARTICIPAÇÃO NA
EQUIPE EXECUTORA DE AÇÃO DE
EXTENSÃO
PONTUAÇÃO DE EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL
PONTUAÇÃO DE CURSOS DA ÁREA

Solicito à Coordenadoria de Extensão do Campts Venda Nova do Imigrante do Ifes, a minha
inscrição no Processo Seletvo para a Contratação de Bolsista do PROGRAMA PAEX para a área
de __________________________________________, de acordo com os dados acima.
Declaro estar ciente e como concordar plenamente com todos os termos do PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO 02-2020.
Venda Nova do Imigrante – ES, ______ de _________________ de 2020.
_____________________________________
Assinattra
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