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    EDITAL DPPGE-IFES-ALEGRE N° 01/2018 - SELEÇÃO INTERNA DE BOLSISTA DE 
INICIAÇÃO À EXTENSÃO PARA ATUAÇÃO EM PROGRAMA DE EXTENSÃO APISFRUT 

 

1. APRESENTAÇÃO  

A Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (DPPGE) do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), Campus de Alegre, torna público o processo de seleção de 

estudantes de nível superior para participação no Programa de Extensão Apisfrut, com bolsa de iniciação 

à extensão vinculada ao Programa de Extensão em Rede Apisfrut, a ser realizado por membros da equipe 

executora do referido programa de extensão e da DPPGE.  

 

2. DO OBJETIVO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO EM REDE  

Promover o desenvolvimento da cadeia produtiva da apicultura no Espírito Santo, por meio de ações de 

capacitação, extensão, serviços tecnológicos, pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e 

inovação.  

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA DE INICIAÇÃO À EXTENSÃO  

3.1 A bolsa de iniciação à extensão terá vigência de maio a dezembro de 2018, podendo ser prorrogada 

ao fim do período. O bolsista deverá dedicar 20 horas semanais para realização das seguintes atividades:  

a) Estudo sobre o plano de trabalho: o bolsista será apresentado ao projeto de extensão, seus objetivos e 

ações, entrando em contato também com as principais referências da área, com intuito de aprimorar a 

compreensão teórica sobre o tema a ser vivenciado; 

b) Elaboração de relatórios: relatórios parciais e final, descrevendo-se as atividades executadas; 

c) Digitalização e arquivamento de documentos gerados nas atividades do programa;  

d) Aplicação de questionários e tabulação dos dados coletados; 

e) Outras atividades inerentes ao programa; 

f) As atribuições e atividades especificadas acima poderão ser ampliadas a critério da coordenação do 

projeto, mediante demandas por execução. 

3.2 O bolsista deverá também tomar ciência dos requisitos e compromissos do (a) estudante bolsista de 

extensão, disponíveis em: 

http://www.ifes.edu.br/images/stories/files/extensao/2017/termo_compromisso_bolsista_21_9.odt 

 

4. DAS VAGAS E ELEGIBILIDADE  

4.1 Poderão se inscrever estudantes regularmente matriculados nos cursos superiores do Ifes, Campus 

de Alegre. 

 

 

http://www.ifes.edu.br/images/stories/files/extensao/2017/termo_compromisso_bolsista_21_9.odt
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Área de atuação do bolsista Atribuições Quantidade 

de vagas 

Carga 

horária 

Valor da 

bolsa 

Bolsista de iniciação à extensão 

– estudante de curso superior a 

partir do 2º período, do Ifes, 

Campus de Alegre 

Apoio à coordenação local 

no desenvolvimento das 

atividades do Programa 

Apisfrut 

1 (uma) 20 horas 

semanais 

R$ 400,00 

 

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1 As inscrições serão realizadas unicamente via e-mail.  

5.2 Para efetivar a inscrição, o (a) candidato (a) deverá enviar o formulário de inscrição constante no 

Anexo I devidamente preenchido e assinado junto com os demais documentos listados no item 5.5, em 

formato de arquivo PDF, identificados com o nome do candidato e o tipo de documento a que se refere 

(ex.: “Nome do candidato” – Formulário de Inscrição), para o e-mail: selecao.dppge.al@ifes.edu.br, 

com o assunto: “Inscrição – Edital 01/2018 Apisfrut”. 

5.3 Não será cobrada taxa de inscrição.  

5.4 Período de inscrição: 10 a 17 de abril de 2018.  

5.5 Os documentos para inscrição a serem enviados são: 

a) Formulário de Inscrição (Anexo I deste edital);  

b) Comprovante de Matrícula; 

c) Histórico escolar. 

5.6 Inscrições enviadas fora do prazo, com documentação incompleta, com preenchimento incompleto 

do formulário ou sem assinaturas serão automaticamente desclassificadas, sem direito a recurso. 

 

6. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO  

6.1 Este processo seletivo será constituído das seguintes etapas:  

a) Primeira etapa: Análise do histórico escolar (Coeficiente de Rendimento); 

b) Segunda etapa: Entrevista. 

6.2 Os dez primeiros classificados na primeira etapa (histórico escolar) estarão habilitados para 

participar da segunda etapa (entrevista). Esse número poderá ser ampliado ou reduzido, a critério da 

equipe responsável pela seleção, após a avaliação do histórico escolar dos candidatos.  

 

7. DA ENTREVISTA  

As entrevistas serão realizadas entre os dias 23 e 25 de abril de 2018, de acordo com cronograma a ser 

divulgado após o resultado da primeira etapa. O cronograma com o horário e local das entrevistas será 

divulgado na página eletrônica do Ifes, Campus de Alegre (http://www.alegre.ifes.edu.br). 

 

8. DO RESULTADO 

8.1 A nota final dos candidatos será obtida pela média ponderada das etapas cumpridas, considerando 

os seguintes pesos:  

a) Histórico escolar: peso 3;  

b) Entrevista: peso 7.  

8.2 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, terá preferência, para efeito de desempate, o 

candidato que:  

http://www.alegre.ifes.edu.br/
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a) Obtiver maior número de pontos na entrevista;  

b) Obtiver maior número de pontos no histórico escolar; 

c) Estiver em fase mais adiantada do curso de graduação; 

d) For o mais velho em idade.  

 

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

9.1. Os resultados preliminar e final serão divulgados na página eletrônica do Ifes, Campus de Alegre 

(http://www.alegre.ifes.edu.br). 

9.2. O resultado publicado poderá ser modificado em função de deliberação posterior sobre os recursos 

administrativos, eventualmente interpostos após a publicação do resultado preliminar. 

 

10. DA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Os recursos deverão ser encaminhados à DPPGE do Ifes, Campus de Alegre, considerando o prazo 

indicado no cronograma (item 12). 

10.2. Os itens questionados deverão ser indicados e devidamente justificados, apresentando-se os 

argumentos fundamentados da discordância da avaliação. 

10.3. Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail selecao.dppge.al@ifes.edu.br. 

10.4. A análise dos recursos administrativos será realizada pela Comissão Gestora do Edital. 

 

11. DA VIGÊNCIA 

11.1 A vigência do presente edital será de 01 (um) ano. 

 

12. DO CRONOGRAMA  

ETAPA DATA LOCAL 

Inscrições 10 a 17/04/2018 E-mail: selecao.dppge.al@ifes.edu.br 

Resultado preliminar 18/04/2018 Site: www.alegre.ifes.edu.br 

Interposição de Recurso 19/04/2018 E-mail: selecao.dppge.al@ifes.edu.br 

Divulgação de cronograma de 

entrevistas 

20/04/2018 Site: www.alegre.ifes.edu.br 

Entrevistas 23 a 25/04/2018 Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão (DPPGE), Ifes, Campus de Alegre 

Resultado preliminar 26/04/2018 Site: www.alegre.ifes.edu.br 

Interposição de Recurso 27/04/2018 E-mail: selecao.dppge.al@ifes.edu.br 

Resultado Final 02/05/2018 Site: www.alegre.ifes.edu.br 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1 A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à concessão da bolsa, 

ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do 

interesse e conveniência da administração da Direção-geral do Campus de Alegre, bem como da 

respectiva disponibilização financeira, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do 

processo seletivo.  
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13.2 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o 

candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.  

13.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e no compromisso de cumpri-

las.  

13.4 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das etapas de 

avaliação.  

13.5 Será excluído o candidato, que em qualquer etapa do processo seletivo, utilizar meio fraudulento 

ou meio ilícito.  

13.6 O afastamento do bolsista das atividades do Apisfrut implica no cancelamento da sua bolsa.  

13.7 Os bolsistas estarão sujeitos à avaliação institucional realizada pela coordenação local do Programa, 

sendo o seu resultado fator determinante para a permanência, podendo o termo de concessão da bolsa 

ser cancelado, caso a produtividade, qualidade dos trabalhos e postura em relação aos colegas não 

estejam atendendo os critérios do Programa.  

13.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

Alegre (ES), 09 de abril de 2018. 

 

 

Janio Gloria de Oliveira 

Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

Portaria nº 1643 de 17/07/2017 

Ifes – Campus de Alegre 

 

 

Maria Valdete Santos Tannure 

Diretora Geral 

Portaria nº 3.271 de 22/11/2017 - DOU de 23/11/2017  

Ifes – Campus de Alegre 
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EDITAL DPPGE-IFES-ALEGRE N° 01/2018 

SELEÇÃO INTERNA DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO À EXTENSÃO PARA ATUAÇÃO EM 

PROGRAMA DE EXTENSÃO APISFRUT 

 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

NOME DO CANDIDATO: 

 

DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE: 

NÚMERO DATA DE EMISSÃO ÓRGÃO EMISSOR 

   

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, NÚMERO, APARTAMENTO, ETC.)  

 

BAIRRO CIDADE UF CEP 

    

TELEFONE 
(Preferencialmente Celular) 

E-MAIL DATA DE NASCIMENTO 

   

TITULAÇÃO (Área / Instituição) 

ENSINO MÉDIO    

ENSINO TÉCNICO   

GRADUAÇÃO   

 

Solicito à Diretoria de Pesquisa Pós-Graduação e Extensão do Ifes, Campus de Alegre, a minha 

inscrição no Processo Seletivo para a Contratação de Bolsista de extensão, de acordo com os dados 

acima.  

Declaro estar ciente e como concordar plenamente com todos os termos do Edital.  

 

Alegre – ES, ______ de _________________ de 2018.  

 

____________________________________  

Assinatura 


