COORDENADORIA SOCIOPEDAGÓGICA
PROGRAMA BOLSA ENSINO
COMUNICADO CSP Nº 001/2019
Comunicamos que, com base no Edital nº 001/2019 CSP - SLT - Processo Seletivo De Bolsa
De Ensino, estão abertas no período de 13/03/2019 a 15/03/2019 as inscrições de estudantes
regularmente matriculados neste câmpus para participação no Programa Bolsa Ensino,
observando os critérios referendados na Portaria nº 1254, de 27 de março de 2013. O Programa
Bolsa de Ensino tem como finalidade a melhoria do processo ensino aprendizagem, o
desenvolvimento da autonomia e formação integral do aluno, que irá executar atividades que
complementem sua formação profissional, ética e social, sob orientação e acompanhamento do
professor responsável.
1. Das Bolsas
A Bolsa Ensino envolverá 3 (três) parcelas mensais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) com dedicação de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas conforme quadro abaixo:
Área

Bolsa

Núcleo comum

1

Núcleo comum

1

Núcleo comum
Vânia Gomes
Marisol Gosse Bergamo Núcleo comum

2
1

Assistência e suporte ao corpo docente e
5 discente nos ambientes de ensino
relacionados com a área da mecânica

Fabíola Tocchini de
Figueiredo Kokumai

Indústria

2

Assistência e suporte ao corpo docente e
discente nos ambientes de ensino
6
relacionados com a área de automação,
elétrica e instrumentação

Ailson Teixeira Marins

Indústria

1

Felipe Antonio Moura
Miranda

Informática

2

Reinaldo do Valle Jr.

Informática

1

Bruno do Amaral

Informática

1

Francisco Diego
Garrido da Silva

Informática

1

Nº

Nome

1 Monitoria de Matemática
2 Práticas da cultura corporal de movimento
no IF Salto
3 Filosofia – Plataforma Moodle
4 Língua Brasileira de Sinais

Assistência e suporte ao corpo docente e
7 discente em disciplinas de linguagem de
programação e estrutura de dados
Assistência e suporte ao corpo docente e
8 discente em disciplinas de arquitetura de
computadores e redes
Construção de conhecimentos por meio de
auxílio ao docente e monitoria aos alunos
9
do curso de ciência da computação com
enfoque na disciplina da sistemas digitais
Implantação e documentação de
10 procedimento de curso de extensão em
EAD: endereçamento IPv4

Responsável
Anderson Yassuhiro
Afuso
Cathia Alves

2. Critérios para Seleção:
I - Ser aluno (a) do IFSP, regularmente matriculado;
II - Estar matriculado (a) ou já ter cursado uma das disciplinas que o (a) habilite para
realizar as atividades relacionadas ao projeto;
III - Comprovar compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os
propostos para o desenvolvimento daquelas próprias do projeto ao qual está vinculado;
IV - Participar de entrevista agendada com professor (a) responsável, após análise da
documentação exigida no ato da inscrição;
V - Não ter vínculo empregatício ou realizar estágio durante o período de vigência da
bolsa.
3. Documentos para Inscrição:
I- Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo II – Edital 001/2019 CSP –
SLT)
II- 1 Foto 3x4 (caso não possua, o mesmo terá até 10 dias úteis após o resultado da seleção
para apresentação)
III- Cópia do RG
IV- Cópia do CPF
V- Cópia do comprovante de endereço
VI- Cópia do Boletim atualizado
VII- Declaração negativa de vínculo empregatício (Anexo III – Edital 001/2019 CSP – SLT).
As inscrições serão recebidas pela Coordenadoria Sociopedagógica (sala 301), no horário de
funcionamento da referida Coordenadoria. Toda documentação deverá ser entregue em envelope,
constando na parte externa o nome, prontuário, curso, módulo/ano e período.
4. Seleção:
A seleção dos bolsistas dar-se-á por meio de duas fases:
I- Primeira fase (eliminatória): Entrega dos formulários preenchidos e documentos
comprobatórios na CSP;
II- Segunda fase (classificatória): Análise e seleção dos candidatos, aprovados na primeira fase,
pelo professor responsável pelo projeto.
5. Cronograma:
Etapa
1. Inscrição de Projetos pelos (as) docentes (Anexo I) 2. Comissão de seleção dos projetos de ensino seleciona os projetos e as quantidades
de bolsa por projeto, respeitando as disposições do item 4.3 deste edital
3. Divulgação dos projetos selecionados (murais e endereço eletrônico do Câmpus)
4. Inscrição dos estudantes
5. Seleção de bolsista(s) por parte do (a) professor (a) responsável
6. Divulgação do resultado

Datas
De 15/02/2019 a
27/02/2019
De 28/02/2019 a
11/03
12/03/2019
De 13/03/2019 a
15/03/2019
De 18/03/2019 a
21/03/2019
22/03/2019

7. Assinatura do Termo de compromisso pelos (as) bolsistas
8. Início das atividades

De 25/03/2019 a
29/03/2019
01/04/2019

6. Disposições Finais:
Todas as informações referentes ao processo estão disponíveis no Edital 001/2019 CSP - SLT.
Quaisquer dúvidas, a/o estudante deve procurar a Coordenadoria Sociopedagógica.

Salto, 12 de março de 2019.

Coordenadoria Sociopedagógica
*Documento Original Assinado

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO - BOLSA ENSINO
Nome completo:
Endereço:
N°:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Telefone residencial:

Celular:

RG:

CPF:

Data Nascimento: ______/_____/_______

Estado civil:

Curso:

Prontuário:

Módulo/Ano:

Período:

E-mail:
Dados Bancários (A conta pode ser corrente ou poupança e deve estar no nome do aluno. Não é possível
realizar o pagamento em conta conjunta, salário, privativa, inativa ou que esteja em nome de terceiros).

Banco:

Agência:

Conta:

( ) Corrente
( ) Poupança

Variação:

Título do projeto:
Professor responsável:
Documentos necessários para participar da seleção à bolsa ensino:
(
(
(
(
(
(

) 1 Foto 3x4 (caso não possua, o mesmo terá até 10 dias úteis após o resultado da seleção para apresentação)
) Cópia do RG
) Cópia do CPF
) Cópia do comprovante de endereço
) Cópia do Boletim atualizado
) Declaração negativa de vínculo empregatício
1. A não apresentação dos documentos acima acarretará na eliminação do candidato do processo
seletivo.
2. Em qualquer tempo a Instituição poderá eliminar o candidato que apresentar documentos ou
informações falsas.

Disponibilidade de horários – marque com “x” todos os seus horários
disponíveis
(a disponibilidade poderá ser considerada para a seleção)
SEG

TER

QUA

QUI

SEX

7h00 – 8h00
8h00 - 9h00
9h00 - 10h00
10h00 - 11h00
11h00 - 12h00
13h00 - 14h00
14h00 - 15h00
15h00 - 16h00
16h00 - 17h00
17h00 - 18h00
18h00 - 19h00
19h00 - 20h00
20h00 - 21h00
21h00 - 22h00

Declaração de ciência das condições de inscrição
Declaro ciência dos requisitos exigidos para candidatar-me a Bolsa de Ensino –
Modalidade Projeto de Ensino, conforme Edital 001/2019 CSP-SLT, e que preencho
todos os requisitos acima referidos.
Salto, ___ de _______ de __________.

________________________________

___________________________________

Assinatura do (a) estudante

Assinatura do (a) responsável (se menor de
18 anos)

Data: ___ / ___ / ___________
Responsável pelo recebimento:__________________

ANEXO III
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu, _______________________________________________________________________
abaixo-assinado(a), de nacionalidade________________________________, nascido(a) em
______/______/______, no município de __________________________, Estado ________,
filho(a) de__________________________________________________________________
e

de

__________________________________________________________________,

residente e domiciliado(a)_____________________________________________________,
portador(a) do RG ________________________ e do CPF___________________________.

Declaro, sob as penas da lei, que não possuo vínculo empregatício, nem realizo estágio.

Salto, _____ de __________________de ______

_________________________________

Assinatura do (a) estudante

_________________________________

Assinatura do (a) responsável (se menor de 18
anos)

