
 

Regulamento do Concurso 

Jovem Ifes 2016 

 

01 – Seleção dos candidatos: 

1.1 – Perfil dos candidatos: 

• Educado; 

• Gentil; 

• Solidário; 

• Responsável; 

• Engajado; 

• Bom relacionamento com os colegas. 

1.2 – Cada turma deverá eleger 01 participante do sexo maculino e 01 do sexo feminino, que 

tenham o perfil proposto no concurso; 

1.3 - A eleição será realizada por voto secreto dentro de sala de aula; 

1.4 – Depois de eleitos os representantes de cada turma, haverá a eleição de 01 represante do 

sexo masculino e 01 representante do sexo feminino, por ano do Ensino Técnico; 

1.5 – A eleição do representante por ano do Ensino Técnico será realizada no dia 18/05/16, as 

urnas serão localizadas no refeitório no horário de 9h30min às 12h30min; 

1.6 – Serão 06 finalistas que irão participar do concurso, sendo 02 representantes (01 do sexo 

masculino e 01 do sexo feminino) de cada ano do Ensino Técnico; 

1.7 – Poderão se inscrever, apenas, os alunos regularmente matriculados nos Cursos Técnicos 

do Ifes campus de Alegre; 

1.8 – Os membros da Comissão de Organização do Jovem Ifes, podem ser candidatos eleitos, 

desde que sejam substituídos por outros alunos na Comissão; 

1.9 – Será analisado junto ao CGAC a ficha dos finalistas, para que a Comissão possa analisar a 

adequação ao perfil Jovem Ifes. 

 

02 – Apresentação dos candidatos: 

2.1 – As apresentações acontecerão no dia 01/06/2016 às 9h30min no auditório do campus de 

Alegre; 

2.2 – O concurso terá duas categorias: uma masculina e outra feminina. Os vencedores serão 

nomeados: JOVEM IFES; 



2.3 – Os participantes deverão fazer apresentações sobre o tema: “Casa comum, 

responsabilidade de todos.” 

2.4 – O script das apresentações deverá ser entregue à Comissão Organizadora do Jovem Ifes 

até o dia 25/05 no horário de 9h, impreterívelmente. 

2.4.1 – O(s) candidato(s) que não entregarem o script da apresentação até a data prevista 

neste regulamento no item 2.4, estará automaticamente desclassificado(s). 

2.5 As apresentações serão avaliados pela banca composta por 5 jurados; 

03 – Premiação: 

1 º Lugar categoria feminina: _______________ 

1º Lugar categoria masculina:_______________ 

 

 

 

 

 


