
RETIFICAÇÃO 

EDITAL INTERNO Nº 007/2018, DE 31 DE JULHO DE 2018

No item 3.1, onde se lê: 

“3.1 As bolsas terão duração de 12 meses, devendo o candidato estar disponível para atuação no

Projeto de Extensão  “Atendimento às Demandas Formativas na Educação Básica” durante

todo o seu período de execução, isto é, de setembro de 2018 a setembro de 2018.”

Leia-se:

“3.1 As bolsas terão duração de 12 meses, devendo o candidato estar disponível para atuação no

Projeto de Extensão  “Atendimento às Demandas Formativas na Educação Básica” durante

todo o seu período de execução, isto é, de setembro de 2018 a setembro de 2019.”

No item 3.2, onde se lê:

ÁREA DE

ATUAÇÃO DO

BOLSISTA

ATRIBUIÇÕES
Nº DE

VAGAS

CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

VALOR DA

BOLSA

Estudante do

Curso de

Licenciatura em

Geografia, entre

o 4º e o 6º

período, do

Semestre 2018/2

Planejamento,  participação,  envolvimento  e

apoio  em  reuniões,  encontros  e  outros

momentos formativos com as escolas e  os

demais integrantes da equipe executora para

a  realização  de  oficinas  pedagógicas,

palestras,  entre  outras  ações  pedagógicas

em  instituições  de  ensino,  além  de  visitas

monitoradas no Ifes-Campus Nova Venécia;

participação  em  ações  de  extensão

relacionadas  ao  referido  projeto  e

promovidas  pelo  Ifes;  exercícios  iniciais  de

pesquisa  sobre  as  atividades  realizadas;

01 12 horas

R$ 400,00

Modalidade: 

ETG:

estudantes de

graduação



participação  na  produção  científica

relacionada  às  atividades  realizadas;

publicação  de  artigo(s)  em  evento(s)  e

periódico(s);  participação  na elaboração  de

Relatório Final do Projeto.

Leia-se:

ÁREA DE

ATUAÇÃO DO

BOLSISTA

ATRIBUIÇÕES
Nº DE

VAGAS

CARGA

HORÁRIA

SEMANAL

VALOR DA

BOLSA

Estudante do

Curso de

Licenciatura em

Geografia, a

partir do 2º

período,

regularmente

matriculado no

semestre 2018/2

Planejamento,  participação,  envolvimento  e

apoio  em  reuniões,  encontros  e  outros

momentos formativos com as escolas e  os

demais integrantes da equipe executora para

a  realização  de  oficinas  pedagógicas,

palestras,  entre  outras  ações  pedagógicas

em  instituições  de  ensino,  além  de  visitas

monitoradas no Ifes-Campus Nova Venécia;

participação  em  ações  de  extensão

relacionadas  ao  referido  projeto  e

promovidas  pelo  Ifes;  exercícios  iniciais  de

pesquisa  sobre  as  atividades  realizadas;

participação  na  produção  científica

relacionada  às  atividades  realizadas;

publicação  de  artigo(s)  em  evento(s)  e

periódico(s);  participação  na elaboração  de

Relatório Final do Projeto.

01 12 horas

R$ 400,00

Modalidade: 

ETG:

estudantes

de graduação

No item 4.9, onde se lê: 

4.9 Requisitos:

I. Ser aluno devidamente matriculado em curso Licenciatura em Geografia do IFES-Campus

Nova Venécia 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

Educação

*Estar cursando entre o 4º e o 6º período da Licenciatura em Geografia

do Ifes-Campus Nova Venécia, no Semestre 2018/2;

*Ter  concluído  ou  estar  cursando  o  componente  “Didática  Geral”,  no

Semestre 2018/2. 



Leia-se:

4.9 Requisitos:

I. Ser aluno devidamente matriculado no curso de Licenciatura em Geografia do IFES-Campus

Nova Venécia 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

Educação
*Estar  cursando  a  partir  do  2º  Período  do  Curso  de  Licenciatura  em

Geografia do Ifes-Campus Nova Venécia, no Semestre 2018/2.

No item 5, onde se lê: 

5. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO

a) Análise do boletim acadêmico (até 30 pontos); 

5.1 Este processo seletivo será constituído de uma única etapa, sendo atribuídas notas de 0,0 a

100,0:

5.1.1 Etapa Única: Entrevista (Eliminatória).

5.1.2  As  entrevistas  serão  agendadas  e  publicadas  no  sítio  do  Ifes,  sendo  de  total

responsabilidade do candidato o acompanhamento e comparecimento ao local da entrevista.

Leia-se:

5. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO

5.1 Este processo seletivo será constituído de uma única etapa, sendo atribuídas notas de 0,0 a

100,0:



5.1.1 Etapa Única: Entrevista (Eliminatória).

5.1.2  As  entrevistas  serão  agendadas  e  publicadas  no  sítio  do  Ifes,  sendo  de  total

responsabilidade do candidato o acompanhamento e comparecimento ao local da entrevista.

Onde se lê: 

Nova Venécia, 30 de Julho de 2018 

Leia-se:

Nova Venécia, 31 de Julho de 2018 

Nova Venécia, 01 de agosto de 2018.


