


par cipação em projetos de empreendedorismo. Assim, visa: a) ampliar o espaço de atuação do(a) estudante a

par r da execução e acompanhamento de ações de assessoria às empresas e microempresas e trabalhadores

informais; b) contribuir para a formação de profissionais com espírito crí co, reflexivo e cidadão; c) fortalecer as

ações de empreendedorismo no âmbito do IF Baiano ou região.

2. Das Vagas e das Bolsas

           Poderão compor a equipes do projeto do Campus Guanambi aprovado no edital IF Mais Empreendedor:

          i. os estudantes do IF Baiano, Campus Guanambi, regularmente matriculados na ins tuição em qualquer

curso de qualquer nível (técnico integrado, subsequente, graduação, pós-graduação), tanto presenciais quanto na

modalidade de educação a distância, de acordo com o Quadro 1.

            ii. preferencialmente em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

           Estudantes poderão atuar como membros bolsistas ou voluntários das equipes.

           Os estudantes voluntários estão dispensados de atender os requisitos do item acima.

      Os estudantes se comprometem a acatar e cumprir as orientações da coordenação do projeto até a finalização

do processo de consultoria.

     Os estudantes se comprometem a par cipar das ações de treinamento e consultoria oferecidas pelas en dades

parceiras a fim de se prepararem para auxiliar as empresas.

           O estudante com idade inferior a 18 anos, não emancipado, deverá apresentar preenchido e assinado o

Termo de Autorização dos Pais ou Responsável (Anexo I).

      Será permi do aos integrantes da equipe do projeto, receberem bolsas de fomento referentes a outros projetos

de pesquisa/extensão/inovação, desde que tais projetos tenham obje vos dis ntos ao previsto neste Edital e que a

execução das a vidades previstas nos outros projetos não inviabilize a execução da proposta apoiada por este

Edital. E ainda que esses outros projetos não tenham objeção a acúmulo de bolsas.

           O valor da bolsa para os alunos será de 400,00 (quatrocentos) reais mensais para cada estudante para uma

carga horária semanal de 20 horas durante os 06 (seis) meses de duração do projeto.

           O valor mensal de cada bolsa des nado ao(à) bolsista é individual e  indivisível.

       As bolsas poderão ser canceladas a qualquer tempo:  a) a pedido do estudante; b) por desistência do

estudante; c) a pedido da Coordenadora da Equipe; d) por não cumprimento das exigências do projeto; e) por

trancamento de matrícula; f) por sanção disciplinar; g) por falta de inscrição pelo estudante em disciplinas no

período de vigência da bolsa; h) por descumprimento dos requisitos deste edital; i) por descumprimento à

legislação aplicável, em especial às descritas neste Edital. Parágrafo único: Os(as) bolsistas que verem suas bolsas

canceladas, pelos mo vos acima, poderão ser subs tuídos(as) no decorrer do período, por outro(a), através de

seleção gerida pelo(a) coordenador(a).

3. Das Inscrições

           3.1 As inscrições devem ser realizadas pelo formulário:

h ps://forms.gle/4CHfGiw8NhZtBGCS9

           Não é possível salvar e con nuar depois.

           No ato da inscrição, o candidato deve submeter:

            i. Declaração ANEXO I, se menor de 18 anos;

            ii. Histórico escolar.

           As inscrições devem ser feitas conforme o Cronograma descrito no item 5.

Descrição do Projeto que possuem vaga para seleção de alunos bolsistas:

Quadro 1 - Descrição das Vagas e formas de Seleção.



Título do Projeto
Professora

Responsável
Vagas Forma e Critério de Seleção

Estratégias

empreendedoras

para melhoria da

qualidade das

agroindústrias

localizadas no

sertão produ vo.

Prof. Dra.

Normane

Mirele

Chaves da

Slva

05 Bolsistas - Alunos do IF Baiano,

Campus Guanambi, regularmente

matriculados na ins tuição em

qualquer curso de qualquer nível

(técnico integrado, subsequente,

graduação, pós-graduação), tanto

presenciais quanto na modalidade a

distância.

1) Critério eliminatório: cumprir

todos os pré-requisitos quanto ao

perfil da vaga, apresentando, no

ato de inscrição, os documentos

previstos no item 3 deste Edital.

2) Os alunos serão contactados

para entrevista via Google Meet.

4. Da Seleção dos Projetos

           Os responsáveis pela seleção dos bolsistas serão a Coordenadora do Projeto, Prof. Dra. Normane Mirele

Chaves da Silva, e os Professores colaboradores do Projeto. Os docentes farão:

           i. Análise do Histórico Escolar - de caráter eliminatório - somente os candidatos com média igual ou superior

a 6,0 serão convocados para a próxima etapa (entrevista);

             ii. Entrevista (via Google Meet): Conhecimento sobre Empreendedorismo; Boas Prá cas de Fabrição (BPF);

Rotulagem; Higiene e Legislação de Alimentos,  entre outros. Será atribuída por cada avaliador uma nota de 0 a 10,

com uma casa decimal para cada candidato.

           Os alunos serão classificados segundo média ob da no Histórico Escolar e na entrevista.

           Critérios de desempates:

           i. Nota da entrevista;

           ii. Média do Histórico Escolar;

           iii. Situação de vulnerabilidade socioeconômica;

           iv. Maior idade.

           

5. Cronograma

Publicação do Edital
 02/03/2023

Inscrições

De 03/03/2023 até 06/03/2023

h ps://forms.gle/4CHfGiw8NhZtBGCS9

Divulgação dos inscritos 07/03/2023

Entrevistas

De 08/03/2023 e 09/03/2023

Pelo Google Meet

Resultado Final 10/03/2023

Período de Execução do Projeto Maio a novembro de 2023

6. Disposições Finais
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