
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE 

MINAS GERAIS CAMPUS AVANÇADO TRES CORAÇÕES 

 

EDITAL NO 21/2017 

 

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO A 

PROJETO DE EXTENSÃO 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS 

GERAIS CAMPUS AVANÇADO TRES CORAÇÕES, TORNA PÚBLICO O PRESENTE 

EDITAL PARA ABERTURA DE INSCRIÇÕES, VISANDO À SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

À BOLSA DE APOIO TÉCNICO (AT) PARA O PROJETO “ENCANTUS NO CAMPUS: 

Prática de Canto Coral no Campus Avançado Três Corações” 

 

1. DO OBJETIVO 

Selecionar 1(um) profissional externo ao quadro de servidores do IFSULDEMINAS, para 

atuar como bolsista no projeto “ENCANTUS NO CAMPUS: Prática de Canto Coral no 

Campus Avançado Três Corações” 

 

2. DAS BOLSAS 

1 (uma) bolsas de Apoio Técnico para profissional externo (AT) no valor de R$ 600,00 - de 

acordo com a Portaria 58/2014 MEC SETEC -  mensais, com duração de maio a dezembro 

de 2017, e carga horária de 8 horas semanais, sendo assim divididas: 

 2 horas semanais de ensaio com o côro formado pela comunidade externa e interna. 

 2 horas semanais de ensaios separados com indivíduos participantes do coro que 

necessitem de atendimento especializado (como afinação, teoria musical, etc). 

 1 hora semanal de ensaio com discente co-repetidor. 

 3 horas semanais para estudo e escolha de repertório. Dentro destas três horas 

estão as destinadas a apresentações externas e internas do coro, além de reuniões 

com a proponente do coro. 

 

2.1 O não cumprimento das atribuições e responsabilidades sem apresentação de 
justificativa formal ao coordenador do projeto poderá ocasionar o cancelamento da bolsa 
ou a substituição do bolsista. 
 

3. DO PÚBLICO-ALVO 

Profissionais formados em Música – habilitação em Canto (licenciatura ou Técnico) - ou 

estarem cursando graduação ou Curso Técnico em Canto (a partir do 2º ano de curso). 

 



4- DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS 

a. Planejar e montar repertório para o côro em acordo com a coordenação do projeto; 

b. Preparar material didático específico para os coralistas; 

c. Oferecer 2 horas semanais de ensaio com o côro formado pela comunidade externa 
e interna no período de maio a dezembro de 2017; 2 horas semanais de ensaios 
separados com indivíduos participantes do côro que necessitem de atendimento 
especializado (como afinação, teoria musical, etc); 1 hora semanal de ensaio com 
discente co-repetidor; e destinar 3 horas semanais para estudo e escolha de 
repertório. Dentro destas três horas estão as destinadas a apresentações externas e 
internas do coro, além de reuniões com a proponente do coro. 

d. Realizar apresentação artística ou palestra, ou sessão pública de troca de 

experiências;  

e. Apresentar relatório das atividades desenvolvidas. 

 

5- DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas através da entrega entre os dias 29 de maio e 02 de junho 
de 2017, na Secretaria do IFSULDEMINAS- Campus Avançado Três Corações, situado 
à rua Coronel Edgar Cavalcanti de Albuquerque, 61 - Bairro Chácara das Rosas – Três 
Corações MG - CEP 37.410-000, de um envelope, aos cuidados do projeto “ENCANTUS 
NO CAMPUS: Prática de Canto Coral no Campus Avançado Três Corações”, com a 
seguinte documentação: 
 

a. Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo 1) 
b. Curriculum Vitae documentado 
c. Pré-projeto de Atividades (Anexo 2) 

 
Serão aceitos somente inscrição entregue pessoalmente na secretaria do Campus 
Avançado Três Corações. 
 

6- DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

O processo seletivo ficará a cargo da Comissão de Seleção, composta por 03 membros: 
pelo coordenador do projeto e por dois outros servidores do IFSULDEMINAS Campus 
Avançado Três Corações. 
 

6.1 Critérios de Seleção 
a. Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo 1) 
b. Curriculum Vitae documentado 
c. Pré-projeto de Atividades (Anexo 2) 
d. Entrevista 

 
6.2 Critérios Eliminatórios 

 
a) Entrega do Currículo, pré-projeto de atividades e documentação comprobatória; 
b) Disponibilidade de carga horária, em acordo com a Coordenação do projeto; 
c) Quitação com as obrigações eleitorais (declaração obtida no site do TSE) e militares 
(para os candidatos do sexo masculino); 
d) Disponibilidade de execução das atividades propostas em Plano de Trabalho, em 
acordo com a Coordenação Responsável pelo projeto. 
 



6.3 Critérios Classificatório 
 

a) Avaliação Documental (até 70 pontos) 
 

Critérios para seleção Profissional  

Descrição Pontuação Pontuação 
Máxima 

Regência de Côro 1 ponto por hora 10 pontos 

Apresentações como regente de côro 5 pontos por item 20 pontos 

Tempo de atuação como regente 5 pontos por ano 10 pontos 

Coerência interna do pré-projeto de atividades Conforme Anexo II 15 pontos 

Coerência do pré-projeto de atividades e a atuação artística Conforme Anexo II 15 pontos 

Total 70 pontos 

 

b) Entrevista (até 30 pontos): 

As entrevistas serão realizadas no campus avançado Três Corações no dia 06 de junho. 
Nas entrevistas serão abordados pontos destacados no currículo e aspectos relativos ao 
pré-projeto de atividades dos candidatos.  

 
6.4 Do Resultado Final 
Os candidatos serão classificados conforme a pontuação máxima obtida.  
O melhor candidato com a melhor pontuação será selecionado para o recebimento da 
bolsa e começará suas atividades como regente de coral no dia 13 de junho de 2017. 
Como critério de desempate, será adotado o desempenho na entrevista. 

 
 

6.5.Resultado da Seleção 

O resultado será divulgado no site do Campus Avançado Três Corações, no dia 09 de 

junho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Três Corações, 26 de maio de 2017. 

 

 

 

 
Francisco Vitor de Paula 

Diretor Geral – Campus Avançado Três Corações. 
IFSULDEMINAS 



 

ANEXO I – EDITAL 21/2017 

 

FICHA DE INSCRIÇÂO PARA BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO PROJETO “ENCANTUS 

NO CAMPUS: Prática de Canto Coral no Campus Avançado Três Corações” 

” 

 

 

NOME......................................................................................................... 

 

Contato 

 

Endereço.................................................................................................................... 

 

E-mail......................................................................................................................... 

 

Telefone Celular ................................................  Telefone Fixo................................ 

 

CPF........................................................   RG.......................................................  

 

Formação............................................................................................................... 

 

 

Título do Pré-Projeto............................................................................................. 

 

 

Resumo do Pré-projeto (3 linhas) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Local e Data.................................................................................................................. 

 

 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – EDITAL 21/2017 

 

 

Roteiro para Pré-projeto de atividades 

 (Em até duas páginas) 

 

 

 

 

I – Título 

 

II – Resumo 

 

III – Introdução 

 

IV – Justificativa 

 

V – Objetivos 

 

VI – Público Alvo e Vagas 

 

VII –  Programação das atividades 

 

VIII – Recursos Necessários 

 

 

 


