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EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO PARA PROJETO DE EXTENSÃO  

O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Pouso alegre, torna
público o presente edital para abertura de inscrições, visando à seleção de candidatos à função de bolsista de
apoio técnico (profissional externo) para projeto de extensão.

1. DO OBJETIVO1. DO OBJETIVO

Selecionar 1 (um) bolsista de apoio técnico para o projeto “Cão Terapia: uma proposta para a melhoria da saúde e
qualidade de vida de crianças e adolescentes com necessidades especiais”.

2. DA BOLSA2. DA BOLSA

2.1 Uma bolsa de apoio técnico do tipo Colaborador Externo (adestrador de cães).

2.1.1 De acordo com a Resolução 109/2018 do IFSULDEMINAS as bolsas para profissionais externos concedidas
por este edital são da Categoria “Bolsa de Fomento Ins tucional (BFI)”, na Modalidade Funcional “Colaborador
Externo” e Tipo de Fomento “Bolsas de Apoio à Extensão”, conforme regido pelos seus ar gos 5º, 6º e 7º,
respectivamente.

2.1.2 Ainda de acordo com supracitada Resolução, que segue a tabela de remuneração do Conselho Nacional e
Desenvolvimento Cien fico e Tecnológico (CNPq), os valores pagos aos bolsistas serão R$ 550,00 (quinhentos e
cinquenta reais) mensais para uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais de dedicação às a vidades do
projeto.

2.2 A forma de cumprimento da carga horária semanal deverá ser acordada entre a coordenação do projeto e o
bolsista.

2.3 A bolsa será paga durante 04 meses de desenvolvimento das a vidades do projeto, realizadas de acordo com
o Plano de Trabalho a ser estabelecido pela coordenação do projeto.

3. DO PÚBLICO-ALVO3. DO PÚBLICO-ALVO

3.1 Profissionais com formação em adestramento de cães.



4. DAS INSCRIÇÕES4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições serão realizadas por meio eletrônico junto à Coordenação do Projeto, através do endereço:
suzan.silva@ifsuldeminas.edu.br.

4.2 Para a inscrição, serão necessários o envio do formulário de inscrição devidamente preenchido ( ANEXO AANEXO A),
currículo, comprovante de sua competência/qualificação para a a vidade de adestrador (a) de cães, cópia do RG e
CPF, comprovantes de quitação eleitoral e militar (para homens).

4.3 As inscrições serão realizadas até às 23h59min do dia 29/11/2020. 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1 Pré-requisitos5.1 Pré-requisitos

A. Ter experiência e domínio em atividades indispensáveis ao apoio técnico (adestramento de cães);

B. Disponibilidade de carga horária conforme especificado neste edital, em acordo com a Coordenação
Responsável pelo projeto.

C. Estar quite com todas as obrigações (eleitoral, jurídica e financeira) com o Estado e União.

5.2 Critérios de Seleção5.2 Critérios de Seleção

A. Análise da documentação do edital;

B. Análise de Currículo;

C. Entrevista online.

5.3 Entrevistas5.3 Entrevistas

5.3.1 O candidato receberá, após a inscrição, até o dia 30 de novembro de 2020, e-mail informando o horário da
entrevista e o link de participação.

5.3.2 As entrevistas serão realizadas de forma online pela plataforma Google Meet, no dia 01 de dezembro de
2020.

5.4 Resultado da Seleção5.4 Resultado da Seleção

5.4.1 O resultado será divulgado no dia 02 de dezembro de 2020.

5.4.2 Não caberá recurso do resultado final.

6. DAS RESPONSABILIDADES6. DAS RESPONSABILIDADES



A. Ter experiência e domínio em atividades indispensáveis ao apoio técnico (adestramento de cães);

B. Ter disponibilidade de carga horária conforme especificado neste edital, em acordo com a Coordenação
Responsável pelo projeto;

C. Estar quite com todas as obrigações (eleitoral, jurídica e financeira) com o Estado e União;

D. Assinar o Termo de Compromisso aceitando todas as obrigações do(a) bolsista;

E. Apresentar relatório técnico à coordenadora do projeto, quando solicitado, com os resultados parciais e finais
do trabalho.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Servidores(as) (efe vos, temporários ou terceirizados) do IFSULDEMINAS não poderão receber bolsas com
recursos deste Edital.

7.2 O (a) bolsista deverá comprovar sua competência/qualificação de acordo com as a vidades a serem
desenvolvidas no projeto.

7.3 A bolsa de apoio técnico não gera qualquer vínculo empregatício com o IFSULDEMINAS.

7.4 O Campus Pouso Alegre poderá revogar este edital a qualquer tempo e sem aviso prévio, por decisão
unilateral do mencionado Campus, por indisponibilidade financeira, interesse público ou exigência legal, sem que
isso implique indenizações de qualquer natureza aos interessados inscritos no presente edital. 

Pouso Alegre, 20 de novembro de 2019 
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