GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS SANTOS DUMONT

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA O LABORATÓRIO IF MAKER
O campus Santos Dumont do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais faz público o processo de
seleção de voluntários para o Projeto do Laboratório IFMaker.
1
DO OBJETIVO
1.1
O presente Edital destina-se a estudantes matriculados nos cursos de ensino superior ou técnico do
IF Sudeste MG – Campus Santos Dumont nas diferentes áreas de conhecimentos.
1.2

Será priorizado a distribuição das vagas de forma a contemplar o máximo de discentes de cursos
distintos.

2
DAS VAGAS E REQUISITOS
2.1
O IF SUDESTE MG – Campus Santos Dumont selecionará 9 (nove) vagas para voluntários discentes
dos cursos técnicos e 02 (duas) vagas para voluntários discentes dos cursos de graduação para
atuação no Laboratório IFMaker:
Área

Vagas/horas
semanais

Técnica de nível médio

Graduação

09 (08 h)

02 (10 h)

Perfil exigido
 Ser estudante regularmente matriculado, a partir do
2º período de quaisquer cursos técnicos integrado ou
concomitante/subsequente de nível médio do IF
Sudeste MG – Campus Santos Dumont e ter previsão
de tempo mínimo de finalização do curso de 6 (seis)
meses.
• Ser estudante regularmente matriculado em
quaisquer dos cursos de graduação do IF Sudeste MG
– Campus Santos Dumont e ter previsão de tempo
mínimo de finalização do curso de 6 (seis) meses.

3
DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1
As inscrições juntamente com o questionário para a Avaliação Comportamental poderão ser
realizadas no período de 22/09/20 a 27/09/2020, através do seguinte formulário online:
https://forms.gle/DRrWypDf9677GQLBA.
4
DO VOLUNTARIADO
4.1
O voluntariado implica na atuação do aluno por livre e espontâneo interesse no aprendizado e
conhecimento proporcionados pela atuação do Projeto do Laboratório IFmaker, sem o recebimento
de remuneração, considerando que terá direito ao Certificado de Atuação no Projeto Labmaker a ser
emitido pela Diretoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (DEPPI) do Campus. E
ainda, poderá pleitear o aproveitamento do tempo de atuação neste projeto como estágio desde que
previsto no Projeto Pedagógico de Curso.
4.2

O acompanhamento das atividades realizadas e o controle da frequência serão de responsabilidade
do professor orientador, a quem caberá enviar, mensalmente, o relatório à Diretoria de Extensão,
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (DEPPI) do Campus.

5
DA SELEÇAO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL
5.1
A seleção compreenderá em duas etapas:
5.1.1 Teste de perfil comportamental (Este teste tem como objetivo demonstrar de forma clara e simples
qual o perfil comportamental mais evidente do candidato) – eliminatória;
5.1.2

Entrevista – classificatória;
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6
DURAÇÃO DO PROGRAMA / BOLSAS
6.1
O projeto terá vigência de 12 (doze) meses, de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021.
6.2

No período de vigência do projeto poderão ser contempladas bolsas para os discentes, considerando
a classificação no processo seletivo.

7
DA DISPOSIÇOES GERAIS
7.1
A inscrição nesta seleção implica, desde logo, a tácita aceitação das obrigações estabelecidas neste
edital e demais documentos que o integram, não podendo o candidato alegar o seu
desconhecimento.
7.2

A inexatidão das informações prestadas ou a falsidade de documentos, ainda que verificadas
posteriormente, implicarão a eliminação do candidato.

7.3

Será excluído desta seleção o candidato que faltar a qualquer uma das etapas, bem como aquele que
praticar descortesia para com alguns dos examinadores, executores, auxiliares e demais autoridades
envolvidas na realização deste processo seletivo.

7.4

Esta seleção tem validade de 06 (seis) meses, contado a partir da divulgação do resultado final.

7.5

As datas e períodos das atividades serão as informadas no Cronograma (Anexo I), e poderão ser
alteradas em função do excesso de candidatos. O Cronograma alterado será devidamente divulgado
no site https://www.ifsudestemg.edu.br/santosdumont.

7.6

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do laboratório IFMaker e DEPPI.

Santos Dumont, 22 de setembro de 2020.

Wesley Henrique Maciel
______________________________________________________

Coordenador do projeto
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ANEXO I

Cronograma
Item
1.
2.
3.
4.

Atividade
Divulgação do Edital
Período de Inscrições
Entrevista
Resultado Final

Datas Previstas
22/09/2020
22/09/20 a 27/09/20
28/09/2020
29/09/2020

