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EMPREENDEDOR

O coordenador do projeto de extensão “Letícia Fleury Viana”, do campus Rio Verde do IF
Goiano, aprovado pelo Edital 01/2021 Conjunto PROPPI/PROEX/PROEN no âmbito do IF
Goiano, em consonância com Edital 005/2021 do IFSulMG/FADEMA (presente no site
http://fadema.org.br/?p=3474) voltado à execução de projetos de extensão tecnológica para
o atendimento, apoio e orientação a Micro e Pequenos Empreendedores e Empreendedores
Individuais, torna público o processo seletivo para a seleção de alunos de cursos técnicos, de
graduação e pós-graduação do IF Goiano para participação no projeto e concessão de bolsa.

1. DO PROCESSO

1. O presente processo tem como objetivo selecionar alunos de cursos técnicos, de
graduação e pós-graduação, que atuarão como extensionistas no projeto
“Reestruturação da logística e da economia de micro e pequenas
empresas do setor de alimentos no Sudoeste Goiano.” a ser realizado no
Instituto Federal Goiano –        Campus Rio Verde.

2. Os alunos terão a oportunidade de interação com o setor produtivo,
especialmente, com o atendimento a Micro e Pequenos Empreendedores (MPEs) e
Empreendedores Individuais e articulação junto aos                     Arranjos
Produtivos Locais (APLs).

3. Estimular a participação de estudantes em projetos voltados ao surgimento de
novos negócios e remodelagem de empreendimentos existentes com vistas ao
enfrentamento da crise econômica, sanitária e social decorrente da pandemia
global de Covid-19.

4. Promover o desenvolvimento de novas habilidades e competências nos
estudantes por meio do seu envolvimento em atividades de empreendedorismo e
extensionismo tecnológico.

5. Estimular a aproximação entre o IF Goiano e o setor produtivo, por meio da
articulação estruturada de iniciativas relacionadas ao ensino, pesquisa, extensão e
inovação.

6. Os alunos selecionados deverão estar matriculados em qualquer curso regular da
instituição, em qualquer modalidade (técnico, graduação e pós-graduação), que
será responsável pela execução das atividades de assessoria aos
empreendedores, conforme o Plano de Trabalho acordado com a coordenação de
equipe. Carga horária de 20 (vinte) horas semanais de dedicação ao projeto. Valor
da bolsa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.

7. Os valores mensais de cada bolsa destinados aos bolsistas são Individuais e
Indivisíveis.

2. DA VALIDADE

1. O resultado do processo de preenchimento de vagas previsto neste edital será



válido apenas para este projeto, que terá a duração de 4 meses (setembro a
novembro 2021).

3. DAS VAGAS E DA INSCRIÇÃO

1. Poderão atuar no projeto, alunos de cursos técnicos, de graduação e pós-
graduação do IF Goiano. Abaixo, segue a lista das vagas ofertadas no projeto e da
formação necessária para a seleção:

VAGAS
CURSO

MATRICULADO Requisitos
Disponibilidade

de ATUAÇÃO

01 Técnico em Alimentos

O estudante
deverá estar

cursando à partir
do segundo

período

20horas semanais

01
Técnico em

Administração

O estudante
deverá estar

cursando à partir
do segundo

período

20horas semanais

01

Bacharelado em
Ciência da

Computação

O estudante
deverá estar

cursando à partir
do segundo

período

20horas semanais

02

Bacharelado em
Engenharia de

Alimentos

O estudante
deverá estar

cursando à partir
do quarto

período do curso.

20horas semanais

01
Bacharelado em
Administração

O estudante
deverá estar

cursando à partir
do segundo

período

20horas semanais

2. Para realizar sua inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição
no link: https://forms.gle/ziACBwCFxGpBfAw4A no período de 01 de setembro a 03
de setembro de 2021 até as 23h59min. 

3. Após aprovação no processo seletivo os discentes devem entregar os seguintes
documentos via e-mail: leticia.viana@ifgoiano.edu.br.

a. Cópia do documento oficial de Identidade e CPF.
b. Declaração atual de regularidade de matrícula no curso e o período que está  cursando;
c. Histórico escolar atual, com notas e frequências.
d. Se menor de idade, preencher e coletar assinaturas da Autorização dos Pais ou

Responsáveis.

3.4 As áreas e os níveis de ensino poderão ser remanejados de forma a garantir que todas
as vagas sejam preenchidas para garantir a execução do projeto.

4. DO PROCESSO SELETIVO

1. O Processo de Seleção consistirá em análise da ficha de inscrição e conferência do
CRE – coeficiente de rendimento escolar.

2. A classificação será mediante um CRE - Coeficiente de Rendimento Escolar
representado pela média das notas obtidas em seu curso (média do rendimento
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