
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú

EDITAL Nº 13/2021 – GAB/CAMB 

A Diretora-Geral do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, no uso das suas atribuições
legais, torna pública a abertura de inscrições para seleção dos candidatos à bolsa remunerada das
Ações de Extensão, aos estudantes do Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú.

1. DO PÚBLICO ALVO

A Bolsa é destinada aos alunos regularmente matriculados nos cursos do IFC - Campus Camboriú
conforme requisito da Ação e ter disponibilidade de 10 horas semanais para alunos do ensino médio
integrado/subsequente e 20 horas semanais para alunos do ensino superior.

2. DA MODALIDADE E QUANTITATIVOS DE BOLSAS

2.1. A Bolsa está classificada na seguinte modalidade:

A) Nível Médio Integrado/Subsequente: 

PROJETO Nº de Bolsas
Carga Horária

semanal 
Valor da Bolsa*

R$

Visitas Guiadas ao IFC Camboriú 02 10 horas 200,00

 *Vigência das bolsas: 9 (nove) meses, de maio/2021 a janeiro/ 2022.

B) Nível Superior

 PROJETO

Nº de
Bolsas

Carga Horária
semanal 

Valor da Bolsa*
R$

MÃOS LIMPAS: desenvolvimento de ações 
educativas e de incentivo à higienização das mãos 
para prevenir a COVID 19
Coordenador(a): FLAVIA DE SOUZA FERNANDES

01 20 horas 400,00

*Vigência das bolsas: 9 (nove) meses, de maio/2021 a janeiro/ 2022.

3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

1. Inscrição
 Das 8h do dia 28/04/2021 até às 17h do dia 30/04/2021 

2. Entrevista dos bolsistas
De 03 a 04/05/2021

3. Homologação e publicação dos resultados
05/05/2021

4. Local de Inscrição Exclusivamente por formulário eletrônico 
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4. DAS BOLSAS

As bolsas terão vigência de 10 de maio de 2021 a 31 de janeiro de 2022, no total de 9 (nove) meses
e poderão ser rescindidas por qualquer uma das partes, mediante comunicação de 30 (trinta) dias
antes da solicitação de rescisão. Podendo alterar o bolsista até 3 (três) meses antes do término da
Atividade.

5. PLANO DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS

5.1. Atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista seguirá o plano de trabalho: 

A) Projeto: Visitas Guiadas ao IFC Camboriú

Plano de atividades do bolsista -Visitas Guiadas ao IFC Camboriú
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Desenvolver  página  (homepage)  informativa
sobre  o  IFC  Camboriú  em  forma  de  “Visita
Virtual”

x x x x x x x x x

Auxiliar na captação e tratamento de imagens do
Campus Camboriú

x x x x x x x x x

Auxiliar no desenvolvimento do web design do
Projeto Visitas Guiadas ao IFC Camboriú no site
do IFC Camboriú

x x x x x x x x x

B) Projeto:  MÃOS  LIMPAS:  desenvolvimento  de  ações  educativas  e  de  incentivo  à
higienização das mãos para prevenir a COVID 19

Plano de atividades do bolsista - MÃOS LIMPAS: desenvolvimento de ações
educativas e de incentivo à higienização das mãos para prevenir a COVID 19
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Atividade Desenvolvida
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Distribuição do material 
X

Envio do relatório mensal dos bolsistas X X X X X X X X X

Palestra com a comunidade acadêmica
X

Palestra  com  os  técnicos-
administrativos X

Palestra com estudantes do IFC X

Reunião  com  a  Direção  do  Campus
para a construção de um lavatório X

Envio do Relatório Parcial da Proposta X

Palestra  com  estudantes  do  C.E.M.
Jovem Ailor Lotério 

X

Palestra  com  estudantes  do  C.E.M.
Abelardo Torquato Rosa

X

Palestra  com  estudantes  do  C.E.M.
Tânia Regina Garcia

X

Palestra  com  estudantes  do  E.B.M.
Abalor Américo Madeira

X

Rua Joaquim Garcia, s/nº – Cx. Postal nº 2016
 Centro,Camboriú/SC – CEP: 88.340-055 

(47) 2104-0800 / gabinete.camboriu@ifc.edu.br 



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú

Palestra  com  estudantes  do  E.B.M.
Anita Bernardes Ganancini 

X

Palestra  com  estudantes  do  E.B.M.
Clotilde Ramos Chaves 

X

Palestra  com  estudantes  do  E.B.M.
Lucinira Melo Rebelo

X

Palestra  com  estudantes  do  E.B.M.
Professor Artur Sichmann

X

Palestra  com  estudantes  do  E.B.M.
Professora Ivone Teresinha Garcia

X

Palestra  com  estudantes  do  G.E.M.
Domingos Fonseca

X

 Palestra  com  estudantes  do  G.E.M.
Andrônico Pereira

X

Palestra  com  estudantes  do  G.E.M.
Marlene Pereira Zuchi

X

Palestra  com  estudantes  do  G.E.M.
Professor Joaquim Magalhães

X

Palestra  com  estudantes  da  E.E.B.
Professora Maria Terezinha Garcia

X

Palestra  com  estudantes  da  E.E.B.
Professor José Arantes

X

Palestra  com  estudantes  da  E.E.B.
Professor Mário Garcia

X

Palestra  com  estudantes  da  E.E.B.
Alcuino Gonsalo vieira

X X
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Palestra  com  estudantes  da  E.E.B.
Amadio Dalago

X X

Envio do relatório final da Proposta
X

6. DOS CANDIDATOS A BOLSISTAS

6.1. São requisitos para candidatura como bolsista dos projetos:

a) Estar regularmente matriculado em um dos cursos técnicos integrados/subsequentes  ao ensino
médio ou em um dos cursos superiores  do IFC - Campus Camboriú;

b) Ter disponibilidade para desenvolver as atividades que constam o plano de trabalho;

c) Não receber no período da realização de vigência do projeto outra modalidade de bolsa, salvo as
caracterizadas  como  assistência  estudantil,  que  tem  o  fim  de  assegurar  a  manutenção  e  a
permanência do estudante;

d) Assiduidade semestral mínima de 75% no Curso em que estiver matriculado;

e) Não possuir reprovação anual, nos cursos Técnico;  não possuir mais de três reprovações em
disciplinas do curso de Tecnólogo ou de Graduação; ;

f) Ausência de ocorrência grave ou gravíssima constante em ficha disciplinar; 

g) Não possuir vínculo empregatício com o Instituto Federal Catarinense; 

h) Possuir autorização expressa dos pais ou responsável, quando tratar-se de discente menor de
idade.

6.2. Além desses, solicitam-se outros requisitos de acordo com o projeto:

PROJETO REQUISITO

Visitas Guiadas ao IFC Camboriú

1) Alunos de curso técnico integrado do IFC Camboriú;
2) Habilidade em web design e tratamento de imagens digitais;
3)Apresentar uma carta de intenção, de até 15 linhas, assinada,
descrevendo  as  razões  que  o/a  motivaram  a  participar  do
processo de seleção, qual sua experiência em programação web
e qual  sua  identificação  com o  Campus  Camboriú  e  o  projeto
Visitas Guiadas ao IFC Camboriú.

MÃOS  LIMPAS:  desenvolvimento  de
ações  educativas  e  de  incentivo  à
higienização das mãos para prevenir  a
COVID 19

1) Apresentar uma carta de intenção, de até 15 linhas, assinada,
descrevendo  as  razões  que  o/a  motivaram  a  participar  do
processo  de  seleção  e  qual  sua  identificação  com o  Campus
Camboriú e o projeto MÃOS LIMPAS: desenvolvimento de ações
educativas e de incentivo à higienização das mãos para prevenir
a COVID 19.
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7. DAS INSCRIÇÕES

7.1 As  inscrições  serão  efetuadas  exclusivamente  pelo  seguinte  formulário  eletrônico
https://forms.gle/iwge2Bu6kcoMp9qc7, conforme o cronograma constante no item 3.  

7.2 O candidato deverá preencher o formulário e anexar os documentos solicitados:

a) Nome completo;
b) Telefone válido para contato
c) Endereço de e-mail válido para contato;
d) Atestado de matrícula (emitir do Sigaa);
e) Carta de Intenção. 

7.3.  O  telefone  e  e-mail  informados  serão  usados  para  contato  com  o  aluno  para  agendar  a
entrevista e solicitar documentos.

8. DA SELEÇÃO

A seleção dos candidatos à bolsa remunerada  será realizada por meio de entrevista, análise dos
documentos  descritos  no  item  7.2.,  sob  a  responsabilidade  dos  Coordenadores  dos  projetos
observando os requisitos exigidos neste edital.

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A divulgação do(a) aprovado(a) será feita via internet, na página do IFC- Campus Camboriú pelo
endereço eletrônico http://www.camboriu.ifc.edu.br/editais/

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1.  O  bolsista  selecionado  deverá  enviar  os  documentos,  por  formulário  eletrônico  a  ser
disponibilizado, no prazo de até dois dias úteis após a solicitação. O não cumprimento do envio dos
documentos resultará em desclassificação, sendo chamado o próximo candidato classificado.

10.2. O bolsista que não cumprir com a dedicação mínima exigida no plano de trabalho determinado
pelo projeto, concluir  o curso, trancar a matrícula,  apresentar frequência inferior a 75% no curso
matriculado, não obtiver rendimento suficiente nas disciplinas que cursar durante o recebimento da
bolsa,  perderá  imediatamente  o  seu  vínculo  como  bolsista,  ficando  impedido  de  candidatar-se
novamente, no prazo de vigência do respectivo edital.

10.3. Caberá aos Coordenadores dos projetos a verificação da regularidade do bolsista, obrigando-
se a informar à Instituição quaisquer ocorrências.

10.4. Os coordenadores dos projetos deverão enviar o relatório mensal do respectivo bolsista até o
dia  25  de  cada  mês  para  efetuar  o  pagamento  da  bolsa.  O  relatório  mensal  será  enviado  via
formulário informado pela Coordenação de Extensão, Estágios e Egressos. Não ocorrendo o envio,
resultará na ausência de pagamento da bolsa.
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10.5.  A  inscrição  do  candidato  implicará  conhecimento  e  aceitação  das  normas  e  condições
estabelecidas neste edital, não sendo aceita a alegação de desconhecimento.

10.6. A Direção-Geral do campus e a Coordenação de Extensão, Estágios e Egressos reservam-se o
direito de resolver os casos omissos e situações não previstas neste edital. 

10.7. Este edital pode ser encontrados na página do IFC: http:/www.camboriu.ifc.edu.br/editais/

10.8. O presente edital entra em vigor nesta data. 
                   

Publique-se.
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EDITAL Nº 13/2021 - GAB/CAMB (11.01.03.01.01) 
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