EDITAL Nº 09/2017
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS
Programa Institucional de Bolsas de Extensão – Modalidade Ensino Médio
(PIBEX Júnior)

O Diretor do Campus Avançado Astorga, Luiz Diego Marestoni, nomeado por
força da Portaria IFPR nº 986/2016, no exercício de suas atribuições e competências, e
atendendo ao Edital nº 19/2016 PIBEX Júnior da PROEPI, faz saber aos interessados
que estão abertas as inscrições para 01 (uma) vaga de bolsista no Programa
Institucional de Bolsas de Extensão – Modalidade Ensino Médio (PIBEX Júnior), do
projeto “ComparilhArte".
Valor da bolsa: R$350,00
Vigência da bolsa: 08 parcelas, de maio a dezembro de 2017.
Professora Orientadora: Mª. Rosa Amélia Barbosa

MÉTODO DE SELEÇÃO:
A seleção será feita com base em entrevista, pontuada entre 0 e 10,0 (zero e dez
pontos), com data e horário constante no cronograma deste edital (abaixo), obedecendo
a ordem alfabética da relação dos estudantes inscritos. A avaliação será realizada pela
coordenadora do projeto, acompanhada pela SEPAE. Os candidatos serão avaliados
quanto ao interesse em participação no projeto, capacidade de articulação e
comunicação, bem como afinidade com a temática do projeto.
A realização da entrevista, de caráter classificatório, constará de formulação de
respostas aos questionamentos apresentados.Terá duração máxima de 15 minutos, no
dia 02/05/2017 (terça-feira), na sala da SEPAE do Campus Avançado Astorga.

REQUISITOS PARA SER ALUNO BOLSISTA PIBIC JR:
Estar regularmente matriculado (Ensino Médio Integrado - Campus Avançado

Astorga);
Possuir frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento);
Não possuir vínculo empregatício;
Dedicar 12 horas semanais para o desenvolvimento das atividades do projeto;
Não possuir bolsa de outro programa da instituição;
Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
Possuir conta corrente no Banco do Brasil no nome do aluno (caso for selecionado).

INSCRIÇÕES:
As inscrições deverão ser realizadas na Seção Pedagógica e de Assuntos
Estudantis (SEPAE) das 08h às 15h do dia 27/04/2017, mediante apresentação do
Formulário de Inscrição (anexo), devidamente assinado pelo responsável do estudante,
caso esse seja menor de idade.
O formulário de inscrição pode ser retirado na SEPAE no dia 26/04/17, a partir
das 10 horas.

DO RESULTADO:
O resultado será divulgado na Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis em
lista nominal conforme a ordem de classificação. O primeiro candidato será convocado
para entregar documentação exigida pelo coordenador do projeto até o dia 02/05/17, às
15h00min. Caso não o faça, será automaticamente eliminado do processo e o próximo
candidato classificado será convocado.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Todas as etapas deste edital, bem como as divulgações previstas em cronograma
serão realizadas na Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis, sob coordenação da
Professora Rosa Amélia Barbosa com a colaboração da Seção Pedagógica e de
Assuntos Estudantis.
Os casos omissos serão discutidos pela coordenadora do projeto, juntamente
com a Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis.
Este edital também se encontra disponível na página oficial do IFPR Campus

Avançado Astorga (http://astorga.ifpr.edu.br).

DO CRONOGRAMA:
ATIVIDADE
Publicação do Edital
Inscrições
Homologação das inscrições
Realização das entrevistas
Publicação do Resultado Final e
Convocação dos Bolsistas Classificados
Entrega da documentação

DATA
26/04/17
(quarta-feira)
27/04/17
(quinta-feira)
27/04/17
(quinta-feira)
02/05/17
(terça-feira)
02/05/2017
(terça-feira)
02/05/17
(terça-feira)

HORÁRIO
09h00min
08h00min às
15h00min
17h00min
07h30min às
11h30min
12h00min
Até 15h00min

Astorga - PR, 26 de abril de 2017.

Luiz Diego Marestoni
Diretor do Campus Avançado Astorga
Instituto Federal do Paraná
Portaria n.986/2016

Rosa Amélia Barbosa
Coordenadora dos projetos

*O original encontra-se assinado.

ANEXO I
EDITAL Nº 09/2017 – IFPR CAMPUS AVANÇADO ASTORGA
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS
Programa Institucional de Bolsas de Extensão – Modalidade Ensino Médio
(PIBEX Júnior)
Projeto “ComparilhArte"

FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME:
RG:
CPF:
DATA NASC.:

FILIAÇÃO:

ENDEREÇO:
TELEFONE:

Astorga-PR, 27 de abril de 2017.

____________________________________________
Assinatura do Candidato

____________________________________________
Assinatura do Responsável

