
EDITAL DPPGE 12/2020

SELEÇÃO DE ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS PARA ATUAR NO I SIMAC
 IFES - CAMPUS IBATIBA

A  comissão  organizadora  da  I  Seminário  Integrado  de  Meio  Ambiente,
Saneamento e Recursos Hídricos do Caparaó (I SIMAC), a ser realizado no
Ifes campus Ibatiba, torna pública a abertura de processo de seleção de
voluntários para a atuar no evento.

1. DO OBJETIVO
1.1. Selecionar estudantes devidamente matriculados em cursos regulares
do Ifes campus Ibatiba para auxiliar a Comissão Organizadora do I SIMAC
no planejamento, organização e execução do evento.
1.2.  O  evento  está  previsto  para  acontecer  nas  dependências  do  Ifes
campus Ibatiba, no período de 22 a 24 de março de 2021.

2. DAS VAGAS
2.1. Serão ofertadas 21 vagas, a serem distribuídas entre os estudantes
para participação nas seguintes atividades de organização do evento:

• Programação: 2 vagas;
• Trabalhos técnicos: 3 vagas;
• Inscrição e avaliação do evento: 2 vagas;
• Orçamentos: 2 vagas;
• Comunicação e Divulgação: 2 vagas;
• Patrocínio: 1 vaga
• Certificação: 1 vaga;
• Organização geral: 1 vaga;

2.2.  As  vagas  poderão  ser  posteriormente  redistribuídas  entre  as
atividades de acordo as necessidades da Organização do evento.
2.3 Serão reservadas 4 vagas para estudantes do 1º período.
2.4 Serão disponibilizadas 17 vagas para ampla concorrência.

3. DO REGIME DE TRABALHO
3.1.  Os  alunos(as)  selecionados  deverão  disponibilizar  5  (cinco)  horas
semanais para participação na organização, execução e acompanhamento



das  ações  do  evento,  em  horário  a  ser  acordado  com  a  comissão
organizadora e compatível com os horários de aulas regulares. Além dos
dias  do  evento,  os  voluntários  deverão  participar  de  reuniões  de
planejamento a serem realizadas nas semanas anteriores ao evento.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Inscrições: 06/11 a 18/11/2020.
4.2. Documentos:

I. A ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo I);
II. Histórico escolar simplificado, disponível no qAcadêmico; (exceto

para estudantes do I período).
III.  Tabela  de  avaliação  de  atividades  devidamente  preenchida

(Anexo II).
IV. Comprovantes das atividades indicadas no Anexo II.

4.3. Os documentos solicitados devem ser enviados em arquivo único, no
formato  PDF,  para  o  e-mail  dpe.ib@ifes.edu.br,  até  as  23h59  do  dia
18/11/2020.

5. DA SELEÇÃO
5.1. A seleção dos alunos(as) candidatos(as) às vagas de voluntários será
realizada  por  meio  da  análise  de  documentos  que  comprovem  a
participação em atividades de Ensino, Pesquisa ou Extensão, relacionadas
na  tabela  1,  além  de  Histórico  Escolar  (disponível  no  qAcadêmico)  e
disponibilidade/flexibilidade de carga horária;

5.1.1. Serão considerados como documentos válidos para comprovação
de  participação  em  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,
certificados e declarações de participação oficiais, assinados físico ou
digitalmente;
5.1.2. As cópias simples dos documentos comprobatórios deverão ser
enviadas em formato PDF.

5.2. Cada candidato será avaliado dentro de uma pontuação total de 200
pontos, sendo um máximo de 100 pontos pela análise da comprovação da
participação em atividades de ensino, pesquisa ou extensão (de acordo
com  a  Tabela  1  e  100  pontos  do  histórico  escolar  (coeficiente  de
rendimento). A disponibilidade/flexibilidade de carga horária será utilizada
como critério de desempate.

Tabela 2. Critérios de avaliação de documentos

Atividade Pontuaç
ão

Pontuação
Máxima

Organização de eventos (por evento) 4 20

Participação em eventos (por evento) 2 10

Apresentação de trabalhos (por trabalho) 3 15
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Participação em projetos de ensino, pesquisa
ou extensão (por semestre)

3 30

Monitoria (por semestre) 2 10

Estágio (100 horas) 3 15

Total 100

5.3. O processo seletivo será conduzido pela comissão organizadora do I
SIMAC.

6. DO RESULTADO FINAL
6.1. O resultado da seleção será divulgado nos murais e nas mídias sociais
do campus. Serão contemplados os estudantes selecionados e uma lista
de suplência,  caso seja necessário substituição de estudante voluntário
por motivos de desistência ou falta do cumprimento das atividades.
6.2.  Será  permitida  interposição  de  recursos  quanto  ao  resultado,  de
acordo com cronograma, pelo e-mail dpe.ib@ifes.edu.br.

7. ATIVIDADES
7.1. As atividades a serem desempenhadas estão descritas no item 2.1.
7.2. Após o evento, serão realizadas reuniões para avaliação do evento
pelos membros da comissão e voluntários.

8. DA DURAÇÃO
8.1. A duração das atividades será de 23/11/2020 até duas semanas após
o evento.

9. DAS RESCISÕES
9.1. O aluno perderá o direito de participação na organização do evento
quando:
9.1.1. Ser considerado desistente;
9.1.2. Trancar a matrícula;
9.1.3. Incorrer em ato indisciplinar grave ou ato infracional previstos no
Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes;
9.1.4. Não cumprir com as atividades programadas.

10. DOS DIREITOS
10.1. Aos alunos selecionados serão assegurados os seguintes direitos:
10.1.1.  Dispensa  das  suas  atividades,  desde  que  apresente  atestado
médico  ou  justifique  suas  faltas  e  impedimentos,  com  antecedência
mínima de 48 horas;
10.1.2.  Receber  um  certificado  com  horas  emitido  pelo  Ifes  campus
Ibatiba,  desde  que  tenha  cumprido  satisfatoriamente  as  atividades



atribuídas.

11. DOS DEVERES
11.1. São requisitos e compromissos mínimos dos alunos selecionados:

I. Ser estudante regularmente matriculado no Ifes - Campus Ibatiba; 
II.  Seguir  as determinações da comissão organizadora do I  SIMAC

quanto ao cumprimento das atividades e prazos estabelecidos;
III. No caso de desistência, comunicar à comissão organizadora do I

SIMAC;
IV. Respeitar a carga horária semanal estabelecida neste edital;
V. Apresentar justificativa para faltas e impedimentos;

12. DAS SUBSTITUIÇÕES
12.1.  A  substituição  dos  alunos  selecionados,  quando  necessário,  será
feita por alunos aprovados nessa seleção, classificados em lista de espera,
obedecendo-se a ordem de classificação.

13. DAS PENALIDADES 
13.1.  O  descumprimento  dos  deveres  e  obrigações  estabelecidas  nos
termos deste Edital, implicará no desligamento do(a) aluno(a) selecionado.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1.  Declarações  falsas  ou  omissão  da  verdade  implicarão  a
desclassificação do candidato;
14.2. A não observância dos critérios estabelecidos por este Edital tornará
o candidato (a) inapto (a) a concorrer à vaga.
14.3. A efetivação da inscrição por parte do aluno implica na aceitação das
disposições contidas neste edital.
14.4. Case se observe e comprove que o aluno não possui carga horária
disponível para se dedicar ao evento, ele será desligado e substituído por
outro da lista de espera.
14.4. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da I
SIMAC.

15. CRONOGRAMA
Data Atividade

06 a 18/11/2020 Inscrições
19/11/2020 Divulgação do resultado preliminar
20/11/2020 Recursos relativos ao resultado preliminar
23/11/2020 Divulgação do resultado final
23/11/2020 Início das atividades.



Ibatiba, 06 de novembro de 2020

COMISSÃO ORGANIZADORA I SIMAC



ANEXO I - EDITAL DPPGE 12/2020
SELEÇÃO DE ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS PARA ATUAR NO I SIMAC

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome (completo e legível):
Data de nascimento: Naturalidade (Município e UF):
CPF: E-mail:
E-mail:
Telefones para contato:
Nome do responsável legal (estudante menor de 18 anos):
Telefone responsável legal:
2. ENDEREÇO
Rua:
Bairro: CEP:
Cidade: Estado:
3. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
Curso: Ano: Turno:
4. CARGA HORÁRIA
Carga Horária Semanal Disponível:
Turno disponível:
Flexibilidade da carga horária:
(   ) Posso atuar em qualquer horário dentro do turno descrito acima.
(   ) Possuo certas restrições em determinados horários. Descrever as 
restrições abaixo:

________________________________________

Assinatura do estudante



ANEXO II - EDITAL DPPGE 12/2020
SELEÇÃO DE ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS PARA ATUAR NO I SIMAC

NOME DO ALUNO: 

Tabela de Avaliação de Atividades Desenvolvidas

Atividade 
Pontos por
atividade

Pontuação
Máxima

Pontuação
Solicitada

Organização de eventos (por evento) 4 20

Participação em eventos (por evento) 2 10

Apresentação  de  trabalhos  (por
trabalho)

3 15

Participação  em projetos  de  ensino,
pesquisa ou extensão (por semestre)

3 30

Monitoria (por semestre) 2 10

Estágio (100 horas) 3 15

Total 100

________________________________________

Assinatura do estudante


