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PROCESSO  SELETIVO  DE  BOLSISTAS  DE  EXTENSÃO  PARA  OS
PROJETOS  NÚCLEO  DE  ESTUDOS  TEATRAIS  E  MATEMÁTICA  SEM
MISTÉRIOS, CONFORME EDITAL 039/2015 IFC - Campus São Francisco
do Sul.

1.  O  presente  edital  rege  o  processo  de seleção  de  bolsistas  de  extensão
vinculadas ao Edital 039/2015 DG/IFC/CSFS, no qual consta os pré-requisitos
do bolsista bem como as informações a respeito do valor das bolsas.

2. Serão selecionados dois bolsistas (um do ensino médio integrado e outro do
ensino superior) que serão vinculados, respectivamente, ao projeto Núcleo de
Estudos Teatrais, coordenado pelo professor Severino Mirandola Júnior e ao
projeto  Matemática  sem  Mistérios,  coordenado  pela  professora  Letícia
Saragioto Colpini.

3.  As  inscrições  devem  ser  feitas  através  do  e-mail
extensao@saofrancisco.ifc.edu.br entre 26 de abril e 06 de maio, sendo que o
candidato deve enviar na mensagem nome completo e números do RG e CPF.

4. A homologação dos candidatos inscritos será divulgada no dia 09 de maio
junto com o horário das entrevistas.

5.  A  seleção  levará  em  conta  três  itens:  a)  desempenho  acadêmico  do
candidato (verificado através do histórico escolar), b) entrevista com a equipe
proponente do projeto  e c) pontuação do currículo (que será preenchido e
assinado pelo estudante no ato da entrevista). 

5.1.  Para  cada  item  da  avaliação,  os  membros  da  banca  examinadora
atribuirão uma nota de 0 a 10, sendo que o resultado final da pontuação do
candidato será a média aritmética dos três itens citados anteriormente.

6. Os demais candidatos, não classificados para as duas bolsas, comporão uma
lista  de  suplência,  caso  haja  algum  impedimento  para  que  os  bolsistas
selecionados continuem suas atividades durante a vigência dos projetos.
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