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EDITAL Nº  1, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020  

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAÇÃO EM AÇÕES DE EXTENSÃO  

ANEXO III 

Apicultura Familiar - Apicultura como fonte de renda em pequenas propriedades rurais 
 

1. Atribuições do bolsista, número de vagas, área de atuação e carga horária semanal: 

Atribuições Nº de vagas Local de atuação 
Carga horária 

semanal 

1. Auxiliar a manutenção do apiário-escola     
no Ifes Campus de Alegre, visando proporcionar       
condições de estrutura e material adequados para       
ofertar cursos de extensão, dias de campo e outros         
eventos para trabalhadores rurais da região sul do        
estado; 
2. Apoio logístico à realização de cursos de       
extensão sobre apicultura e outros eventos, como       
dias de campo e visitas técnicas. 
3. Apoio em ações de mobilização de      
trabalhadores rurais, pequenos produtores e     
associações para participação em cursos e eventos; 
4. Auxiliar o desenvolvimento de pesquisa,     
que inclui a aplicação de questionários com       
consumidores da região visando identificação de      
características de consumo do mel e própolis e o         
potencial de crescimento do mercado regional. 

2 vagas para 
alunos de 
graduação 

 

 

 

 

 

Ifes – Campus de Alegre;     
áreas rurais e urbanas em     
municípios da região sul do     
estado. 

8 horas 

2. Perfil acadêmico exigido: Estudante devidamente matriculado nos cursos de Licenciatura em Ciências             

Biológicas, Bacharelado em Ciências Biológicas ou Tecnologia em Cafeicultura. 

3. Endereço eletrónico para inscrições: https://questionario.ifes.edu.br/index.php/774311?lang=pt-BR 

4. Cronograma: 

Evento Data Local 

Período de Inscrição 07 a 14 de outubro  de 2020 
Endereço eletrónico: 

https://questionario.ifes.edu.br/index.php/77431
1?lang=pt-BR 

Entrevistas 14 e 15 de outubro de 2020 Via web 

Resultado Parcial 16 de outubro de 2020 https://alegre.ifes.edu.br/ 

Interposição de recursos 17 de outubro de 2020 E-mail: selecao.dppge.al@ifes.edu.br 

Resultado Final 18 de outubro de 2020 https://alegre.ifes.edu.br/ 
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Alegre, 07 de outubro de 2020. 

 

 

 

Janio Gloria de Oliveira 

 Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão 

 

 

 

 

 

Maria Valdete Santos Tannure 

 Diretora-Geral 

 

 

 

 

  

 


