INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE
CAMPUS NATAL – CIDADE ALTA
DIREÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO
EDITAL Nº 14/2017-DG/CAL/IFRN
PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO - COEX 2017
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), por
intermédio da Direção-Geral e da Coordenação de Extensão (COEX) do Campus Natal – Cidade
Alta, torna pública as inscrições para a seleção de estudantes para atuação como bolsistas ou
voluntários de atividades de Extensão, de acordo com a legislação federal vigente e as normas
internas do IFRN, acessíveis a discentes Campus Natal – Cidade Alta do IFRN.
1. OBJETO DO EDITAL
O presente edital tem o objetivo de selecionar bolsistas e voluntários para atuar em atividades
de Extensão do Campus Natal – Cidade Alta do IFRN, para o período de maio a dezembro de
2017, podendo ser renovado mediante disponibilidade orçamentária e interesse das partes
envolvidas.
2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
Os interessados deverão enviar e-mail para Coordenação de Comunicação Social e Eventos
do Campus Natal-Cidade Alta, por meio do endereço comunicacao.cal@ifrn.edu.br, no período de
5 a 10 de março de 2017, apresentando a vaga a que está pleiteando no campo “assunto” e o
nome completo, curso do IFRN e matrícula no corpo do e-mail.
3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Para se candidatar os estudantes precisam apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA)
acima de 6 e atender os critérios específicos para cada vaga. O estudante deve estar
regularmente matriculado no Campus Natal – Cidade Alta do IFRN, conforme tabela abaixo:
Nº

Projeto

Bolsa
Remunerada

01

50mm Fotografia

02 vagas

Vaga de
Voluntário(a)
e/ou
Cadastro de
Reserva
02

02

50mm –
Audiovisual

0 vagas

03

Requisitos

Podem se candidatar alunos do Curso Integrado em
Multimídia que estejam cursando ou tenham cursado
o segundo ano. Os interessados devem enviar o
nome completo, matrícula e três fotos autorais para
comunicacao.cal@ifrn.edu.br.
Podem se candidatar alunos Aluno do Curso

Técnico de Nível Médio Integrado em Multimídia.
Os interessados devem enviar o nome completo,
matrícula e um vídeo autoral para
comunicacao.cal@ifrn.edu.br.

02

Redator

0 vagas

01

02

06

TOTAL

Podem se candidatar alunos regulares do campus.
Os interessados devem enviar o nome completo,
matrícula e um texto de uma lauda contando a sua
história no CAL.

*Será criado um cadastro de reservas com os bolsistas aprovados, mas não classificados dentro do número de vagas,
conforme quantitativo indicado na tabela acima. Os alunos selecionados para o cadastro de reserva podem atuar como
voluntários e/ou ser aproveitados para eventuais novas bolsas remanejadas ou captadas.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será realizada pela equipe da COCSEV/CAL e Coordenação do
Curso de Multimídia, constando dos seguintes critérios: verificação e classificação pelo
Coeficiente de Rendimento Acadêmico, atividade prática e entrevista.
5. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA OS SELECIONADOS
Os alunos selecionados deverão apresentar na COEX/CAL os seguintes documentos no dia
16 de maio, 8h às 17h, bem como assinar o Termo de Compromisso de bolsista ou voluntário, sob
pena de cancelamento da bolsa e desligamento da atividade:
 Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso, cópias e originais);
 Dados bancários: conta corrente ou poupança e individual (é vedada a utilização de
conta conjunta de qualquer natureza).
6. CARGA HORÁRIA
Os bolsistas cumprirão uma jornada de 15 (quinze) horas semanais. Os voluntários cumprirão
jornada flexível, conforme a coordenação de cada projeto. O horário de trabalho será definido em
conjunto com cada coordenador(a) e de acordo com as demandas de cada atividade
extensionista.
7. VALOR DAS BOLSAS
Os alunos selecionados como bolsistas farão jus a uma bolsa mensal de R$300,00 (trezentos
reais).
8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
A divulgação da relação dos alunos contemplados com as bolsas ocorrerá até o dia 15 de
maio de 2017 por meio do portal do IFRN.
9. CRONOGRAMA GERAL








Lançamento de Edital: 05/05/2017
Inscrições e Envio da Atividade Prática indicada no Item 3: 5 a 10/05/2017
Resultado Parcial: 11/05/17
Entrevista: 12/05/17
Resultado: 15/05/2017
Assinatura de Termos de Compromisso: 16/05/2017
Início Oficial: 17/05/2017

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
Informações adicionais sobre este edital podem ser obtidas na Coordenação de Extensão
(COEX) do Campus Natal – Cidade Alta deste Instituto Federal, na sala 39, pelo e-mail
coex.cal@ifrn.edu.br ou telefone (84) 4005-0974.

Natal, 5 de maio de 2017.

Carlos Eduardo Campos Freire
Diretor Geral do IFRN – Campus Natal – Cidade Alta
Matrícula SIAPE 1721493

Caroline Cristina de Arruda Campos
Gestor de Extensão
Matrícula SIAPE 2114605

