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EDITAL Nº 4, DE 9 DE OUTUBRO DE 2019

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAÇÃO EM AÇÕES DE EXTENSÃO

A Coordenadoria-Geral de Extensão (CEX) do Campus de Alegre do Instituto Federal de
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Espírito  Santo  (Ifes),  por  meio  da  Diretoria  de  Pesquisa,  Pós-
Graduação e Extensão (DPPGE),  torna público o presente edital  para  seleção simplificada de alunos
voluntários interessados em atuar nas demandas de planejamento, organização e execução da III Jornada
de Integração do Ifes.

1. APRESENTAÇÃO

1.1.  A III Jornada de Integração do Ifes, que será realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2019 no
Campus de Alegre e envolverá as áreas Pesquisa, Ensino e Extensão, tem como finalidade a apresentação
de trabalhos oriundos da investigação científica por estudantes dos diversos campi do instituto.

2. DOS OBJETIVOS

2.1. Selecionar estudantes para participar como colaboradores voluntários da III Jornada de Integração do
Ifes - Campus de Alegre, os quais terão a incumbência da prestação de apoio, suporte e assistência na
implementação, no desenvolvimento e na gestão das ações nos dois dias do referido evento.

3. DAS VAGAS E ELEGIBILIDADE

3.1.  O candidato deverá estar regularmente matriculado em curso ofertado pelo Ifes – Campus de Alegre.

3.2. A certificação será emitida com carga horária de 24 horas em atividade de extensão.

3.3. Serão disponibilizadas 70 vagas.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. A inscrição do candidato no presente processo seletivo implica, por sua parte, total conhecimento do
teor deste edital, bem como a aceitação do que nele está contido.

4.2. A  inscrição  será  realizada  pelo  candidato  exclusivamente  por  meio  endereço  eletrônico
https://questionario.ifes.edu.br/index.php/294269?lang=pt-BR que  estará  disponível  no  período
especificado no cronograma disposto no item 9 deste edital.

4.3. Não será cobrada taxa de inscrição.

4.4. Para efetivação da inscrição neste processo seletivo, o candidato deverá informar os seguintes dados:

a) nome do candidato;

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) data de nascimento;

d) e-mail:
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e) documento de identificação com foto digitalizado. 

4.5. A versão digital dos documentos de inscrição da proposta deverá ser enviada sem cortes e com boa
nitidez das informações.

4.6.  Inscrições  enviadas  fora  do  prazo,  com  preenchimento  incompleto  do  formulário  ou  sem
assinaturas serão automaticamente desclassificadas, sem direito a recurso.

4.7.  É  vedada  a  inscrição,  neste  processo  seletivo,  de  estudantes  que  não  estejam  devidamente
matriculados no Ifes.

4.8. Será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que, em
qualquer tempo:

a) cometer falsidade ideológica com prova documental;

b) utilizar-se  de  procedimentos  ilícitos,  devidamente  comprovados  por  meio  eletrônico,  estatístico,
visual ou grafológico;

c) burlar ou tentar burlar qualquer norma contida neste edital;

d) dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida no processo
seletivo;

e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao processo seletivo.

5. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO

5.1. Este processo seletivo será constituído apenas de uma etapa:

a) envio da inscrição.

6. DO RESULTADO FINAL

6.1. O resultado final será por ordem de inscrição.

6.2.  O  resultado  do  processo  seletivo  será  divulgado  no  site  do  Ifes  –  Campus  de  Alegre
(https://alegre.ifes.edu.br/), na data indicada no cronograma disposto no item 9.

6.3.  Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, terá preferência, para efeito de desempate,  o
candidato que:

a) estiver em período mais adiantado do seu curso;

b) for o mais velho em idade.

6.4. O resultado final do processo seletivo será divulgado conforme data indicada no cronograma disposto
no item 9 deste edital, no site do Ifes – Campus de Alegre (https://alegre.ifes.edu.br/).

7. DOS COMPROMISSOS DO VOLUNTÁRIO

7.1. São compromissos mínimos do voluntário, durante o período de participação no evento:

a) estar ciente de que poderá ser convocado para participar de reuniões extraordinárias solicitadas pela
coordenação;

b) ser responsável e respeitar o cumprimento da carga horária de dedicação do evento.

c) seguir as determinações do coordenador do evento, principalmente no cumprimento dos prazos e das
atividades, incluindo-se a confecção de relatórios parciais e finais;

d) no caso de desistência, encaminhar para o coordenador um relatório final detalhado relativo ao período
de atuação no programa/projeto;

e) oferecer apoio técnico aos servidores do Ifes-Campus de Alegre;

f) apresentar comprovação de contrato vigente de seguro contra acidentes pessoais;

g) apresentar comprovação de matrícula em curso ofertado pelo Ifes - Campus de Alegre.
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8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Caberá ao estudante voluntário custear o seu deslocamento até ao local onde será realizado o evento,
bem como as despesas com alimentação durante a realização das ações.

8.2. A falsidade de afirmativas e/ou de documentos, ainda que verificada posteriormente à realização do
processo seletivo, implicará a eliminação sumária do candidato, sendo declarados nula de pleno direito a
inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízos de eventuais sanções de caráter judicial.

8.3. A seleção do candidato obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final.

8.4. Havendo desistência do candidato selecionado, será convocado o candidato subsequente, observando-
se as prerrogativas do presente edital.

8.5. O presente edital terá validade de 30 dias após a publicação da homologação do resultado final.

8.6. Os casos omissos serão resolvidos pela CEX do Campus com o apoio, se necessário, do coordenador
da respetiva ação de extensão envolvida.

9. DO CRONOGRAMA

Evento Datas Local

Período de Inscrição
9 a 17 de outubro de

2019
Endereço eletrônico
disposto no item 4.2.

Resultado Final 18 de outubro de 2019 Endereço: https://alegre.ifes.edu.br/

Reunião 21 de outubro de 2019 Local a ser publicado

Alegre,  9 de outubro de 2019.

Janio Gloria de Oliveira
Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão

Maria Valdete Santos Tannure
Diretora-Geral
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