
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 013/2019
PROCESSO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PROJETO DE EXTENSÃO

O Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão torna pública a primeira retificação do edital 013/2019. Portanto, no
item 2 do edital, das informações sobre as vagas, onde se lê:

Cód
igo
da

vag
a:

Projeto de
Extensão:

Pré-requisitos exigidos para
atuar no projeto:

Bolsista
interno

ou
externo:

Carga
horária

:

N°
de

vag
as:

Vigênci
a da

Bolsa:

Valor
da

Bolsa:

001 Mapeamento e
estratégias de
prevenção das

violências
enfrentadas pelas

mulheres no
município de Poços

de Caldas (MG) 

 -Ser do gênero feminino.
 -Estar  regularmente

matriculada  no  curso  de
Licenciatura  em  Geografia
no  IFSULDEMINAS
Campus Poços de Caldas.

Interno 06
horas
por

semana

01 3
meses

R$
400,00

002
Mapeamento e
estratégias de
prevenção das

violências
enfrentadas pelas

mulheres no
município de Poços

de Caldas (MG)

 -Ser do gênero feminino.
 -Ser  graduada  em

Psicologia.
 -Ter  experiência  com

realização  de  intervenção
psicossocial,  na  atuação
com  jovens,  no  contexto
escolar  e  com  temáticas
relativas  às  questões  das
mulheres.

 Comprovar  através  de
Currículo Lattes.

Externo 06
horas
por

semana

01 7
meses

R$
600,00

003 Sistema para
Auxílio na Tomada

de decisões
estratégicas de

negócios usando
cruzamento de

dados por meio de
técnicas de

inteligência artificial

- Aluno(a) regularmente matriculado
em algum dos cursos superiores do 
IFSULDEMINAS campus Poços de 
Caldas.
- Ter experiência comprovada de 1 
ano na Empresa Júnior do campus.

Interno 06
horas
por

semana

01 6
meses
e 15
dias

R$
400,00

004 Curso de História
da Arte – Oficina de

Pintura - Expoart

Professor(a) de desenho
(ilustrações de livros, cartoon e

outros), pintura em tela e aquarela,
para ministrar aulas em

curso de História da Arte e oficina
de pintura, gestão de galeria de

artes e eventos culturais.
Comprovar experiência através de

currículo e ou portfólio.

Externo 06
horas
por

semana

01 06
meses

R$
450,00

005 Curso de História
da Arte – Oficina de

Pintura - Expoart

Ser aluno(a) de curso integrado do
IFSULDEMINAS - Campus Poços

de Caldas com experiência em
pintura, Photoshop, Corel Draw e
programas de edição de vídeos.

Comprovar experiência através de
currículo e ou portfólio. 

    
Interno

06
horas
por

semana

01 04
meses 

R$
150,00



006 Curso de História
da Arte – Oficina de

Pintura - Expoart

Ser aluno(a) de curso integrado do
IFSULDEMINAS - Campus Poços

de Caldas com experiência em
pintura, Photoshop, Corel Draw e
programas de edição de vídeos.

Comprovar experiência através de
currículo e ou portfólio.

   Interno 06
horas
por

semana

01 03
meses

R$
150,00

007 Curso de História
da Arte – Oficina de

Pintura - Expoart

Professor(a) de pintura em tela com
experiência comprovada para

ministrar aulas em curso de História
da Arte e oficina de pintura.

Comprovar experiência através de
currículo e/ou portfólio. 

Externo 6 horas
por

semana

01 06
meses

R$
200,00

008 Clube de Xadrez -
2019

- Aluno do curso integrado do
IFSULDEMINAS POÇOS 
DE CALDAS com sólidos 
conhecimentos sobre as 
regras do jogo de xadrez, 
teoria básica de aberturas, 
meio jogo e final;

- Caso haja mais de um 
candidato, será realizado 
um torneio onde o melhor 
colocado será o bolsista.

Interno 6 horas
por

semana

01 07
meses

R$
150,00

009 Tele-ciência: Fale
por Skype com um

cientista – Uma
ponte entre a

escola e a
academia

 Ser  aluno(a)  regularmente
matriculado  em  cursos
técnicos  integrados  ao
Ensino  Médio  no
IFSULDEMINAS  Campus
Poços  de  Caldas  e  que
tenha  habilidade  e
criatividade  em  produção
de  sites  e  outras  mídias
eletrônicas.  Histórico
escolar  e  um  Memorando
(contando um pouco de sua
experiência e interesse em
mídias sociais e ciências)

Interno 6 horas
por

semana

01 05
meses

R$
150,00

010 Tele-ciência: Fale
por Skype com um

cientista – Uma
ponte entre a

escola e a
academia

Ter graduação em algumas das 
áreas de ciências naturais e pós 
graduação e experiência em 
pesquisa. Além do conhecimento do
programa de divulgação científica 
“skipe a scientist”. Comprovar 
experiência por currículo.

Externo 6 horas
por

semana

01 07
meses

R$
600,00

011 Campus Jardim:
Paisagismo do

IFSULDEMINAS –
Poços de Caldas

Ser aluno(a) de curso de ensino 
superior do IFSULDEMINAS - 
Campus Poços de Caldas com 
experiência em cultivo e 
manutenção de jardins, para atuar 
na construção e manutenção do 
jardim sensorial e do pomar do 
IFSULDEMINAS Poços de Caldas 

Interno 6 horas
por

semana

01 07
meses

R$
400,00

012 Meditando no IF Ser aluno(a) de curso técnico
integrado do IFSULDEMINAS -
Campus Poços de Caldas que

tenha participado de práticas ou
cursos de meditação dentro ou fora

do campus do IF. Comprovar
experiência através de currículo ou

certificados. 

Interno 6 horas
por

semana

02 07
meses

R$
150,00

013 Registros do
Protagonismo da
Mulher na História

Professor(a) de Moda com
graduação em Design de Moda ou
curso similar, com experiência em

Externo 02
horas
por

01 03
meses

R$
200,00



das Ciências, Artes
e Política através

da fotografia

história da moda, produção de
figurinos, organização de eventos
de moda, editorial de moda, para

ministrar aulas em oficina de moda
e produção de figurinos. Comprovar
experiência através de currículo e

ou portfólio 

semana

014 Registros do
Protagonismo da
Mulher na História
das Ciências, Artes
e Política através

da fotografia

Professor(a) de Artes gráficas com
experiência em Photoshop e

CorelDRAW, para tratamento de
imagem e produção de artes para

diversos fins. Comprovar
experiência através de currículo e

ou portfólio 

Externo 02
horas
por

semana

01 02
meses

R$
200,00

015 Registros do
Protagonismo da
Mulher na História
das Ciências, Artes
e Política através

da fotografia

Professor de artesanato em tecido,
com experiência em confecção de

bonecas e bichos de pelúcia,
malha, feltro e outros materiais.

Comprovar experiência através de
currículo e ou portfólio

Externo 02
horas
por

semana

01 03
meses

R$
200,00

016 Registros do
Protagonismo da
Mulher na História
das Ciências, Artes
e Política através

da fotografia

Figurinista para trabalhos de 
caracterização de personagens. 
Comprovar experiência através de 
currículo e ou portfólio 

Externo 02
horas
por

semana

01 02
meses

R$
200,00

017 Registros do
Protagonismo da
Mulher na História
das Ciências, Artes
e Política através

da fotografia

Professora de corte e costura com
experiência em produção de

figurinos, organização de eventos
de moda, editorial de moda, para

ministrar aulas em oficina de moda
e produção de figurinos. Comprovar
experiência através de currículo e

ou portfólio

Externo 02
horas
por

semana

01 02
meses

R$
200,00

018 Núcleo
Experimental de

Planejamento
Conflitual do

IFSULDEMINAS –
Campus Poços de

Caldas

Ser aluno(a) regularmente
matriculado no curso superior de

Licenciatura em Geografia do
IFSULDEMINAS Campus Poços de

Caldas.

Interno 06
horas
por

semana

02 07
meses

R$
400,00

Leia-se:

Cód
igo
da

vag
a:

Projeto de
Extensão:

Pré-requisitos exigidos para
atuar no projeto:

Bolsist
a

interno
ou

extern
o:

Carga
horária:

N° de
vagas:

Vigên
cia da
Bolsa:

Valor
da

Bolsa:

001 Mapeamento e
estratégias de
prevenção das

violências
enfrentadas

pelas mulheres
no município de
Poços de Caldas

(MG) 

-Ser  do  gênero
feminino.
-Estar  regularmente
matriculada no curso de
Licenciatura  em
Geografia  no
IFSULDEMINAS
Campus  Poços  de
Caldas.

Interno 06 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

3
meses

R$
400,00



002
Mapeamento e
estratégias de
prevenção das

violências
enfrentadas

pelas mulheres
no município de
Poços de Caldas

(MG)

-Ser  do  gênero
feminino.
-Ser  graduada  em
Psicologia.
-Ter  experiência  com
realização  de
intervenção
psicossocial,  na
atuação com jovens, no
contexto escolar e com
temáticas  relativas  às
questões das mulheres.
Comprovar  através  de
Currículo Lattes.

Extern
o

06 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

7
meses

R$
600,00

003 Sistema para
Auxílio na
Tomada de
decisões

estratégicas de
negócios usando
cruzamento de
dados por meio
de técnicas de

inteligência
artificial

- Aluno(a) regularmente 
matriculado em algum dos 
cursos superiores do 
IFSULDEMINAS campus Poços
de Caldas.
- Ter experiência comprovada 
de 1 ano na Empresa Júnior do 
campus.

Interno 06 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

6
meses
e 15
dias

R$
400,00

004 Curso de
História da Arte –

Oficina de
Pintura - Expoart

Professor(a) de desenho
(ilustrações de livros, cartoon e

outros), pintura em tela e
aquarela,

para ministrar aulas em
curso de História da Arte e

oficina de pintura, gestão de
galeria de artes e eventos

culturais.
Comprovar experiência através

de currículo e ou portfólio.

Extern
o

06 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

06
meses

R$
450,00

005 Curso de
História da Arte –

Oficina de
Pintura - Expoart

Ser aluno(a) de curso integrado
do IFSULDEMINAS - Campus

Poços de Caldas com
experiência em pintura,

Photoshop, Corel Draw e
programas de edição de vídeos.
Comprovar experiência através

de currículo e ou portfólio. 

    
Interno

06 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

04
meses

R$
150,00

006 Curso de
História da Arte –

Oficina de
Pintura - Expoart

Ser aluno(a) de curso integrado
do IFSULDEMINAS - Campus

Poços de Caldas com
experiência em pintura,

Photoshop, Corel Draw e
programas de edição de vídeos.
Comprovar experiência através

de currículo e ou portfólio.

   
Interno

06 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

03
meses

R$
150,00

007 Curso de
História da Arte –

Oficina de
Pintura - Expoart

Professor(a) de pintura em tela
com experiência comprovada
para ministrar aulas em curso
de História da Arte e oficina de
pintura. Comprovar experiência

através de currículo e/ou
portfólio. 

Extern
o

6 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

06
meses

R$
200,00



008 Clube de Xadrez
- 2019

- Aluno do curso 
integrado do 
IFSULDEMINAS 
POÇOS DE CALDAS 
com sólidos 
conhecimentos sobre 
as regras do jogo de 
xadrez, teoria básica de
aberturas, meio jogo e 
final;

- Caso haja mais de um 
candidato, será 
realizado um torneio 
onde o melhor colocado
será o bolsista.

Interno 6 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

07
meses

R$
150,00

009 Tele-ciência:
Fale por Skype

com um cientista
– Uma ponte

entre a escola e
a academia

 Ser  aluno(a)
regularmente
matriculado  em  cursos
técnicos  integrados  ao
Ensino  Médio  no
IFSULDEMINAS
Campus  Poços  de
Caldas  e  que  tenha
habilidade e criatividade
em produção de sites e
outras  mídias
eletrônicas.  Histórico
escolar  e  um
Memorando  (contando
um  pouco  de  sua
experiência  e  interesse
em  mídias  sociais  e
ciências)

Interno 6 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

05
meses

R$
150,00

010 Tele-ciência:
Fale por Skype

com um cientista
– Uma ponte

entre a escola e
a academia

Ter graduação em algumas das 
áreas de ciências naturais e pós
graduação e experiência em 
pesquisa. Além do 
conhecimento do programa de 
divulgação científica “skipe a 
scientist”. Comprovar 
experiência por currículo.

Extern
o

6 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

07
meses

R$
600,00

011 Campus Jardim:
Paisagismo do

IFSULDEMINAS
– Poços de

Caldas

Ser aluno(a) de curso de ensino
superior do IFSULDEMINAS - 
Campus Poços de Caldas com 
experiência em cultivo e 
manutenção de jardins, para 
atuar na construção e 
manutenção do jardim sensorial
e do pomar do IFSULDEMINAS 
Poços de Caldas 

Interno 6 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

07
meses

R$
400,00

012 Meditando no IF Ser aluno(a) de curso técnico
integrado do IFSULDEMINAS -
Campus Poços de Caldas que

tenha participado de práticas ou
cursos de meditação dentro ou

fora do campus do IF.
Comprovar experiência através

de currículo ou certificados. 

Interno 6 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

07
meses

R$
150,00

013 Registros do
Protagonismo da

Mulher na
História das

Ciências, Artes e
Política através

Professor(a) de Moda com
graduação em Design de Moda

ou curso similar, com
experiência em história da

moda, produção de figurinos,
organização de eventos de

Extern
o

02 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

03
meses

R$
200,00



da fotografia moda, editorial de moda, para
ministrar aulas em oficina de

moda e produção de figurinos.
Comprovar experiência através

de currículo e ou portfólio 
014 Registros do

Protagonismo da
Mulher na

História das
Ciências, Artes e
Política através

da fotografia

Professor(a) de Artes gráficas
com experiência em Photoshop
e CorelDRAW, para tratamento
de imagem e produção de artes
para diversos fins. Comprovar

experiência através de currículo
e ou portfólio 

Extern
o

02 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

02
meses

R$
200,00

015 Registros do
Protagonismo da

Mulher na
História das

Ciências, Artes e
Política através

da fotografia

Professor de artesanato em
tecido, com experiência em

confecção de bonecas e bichos
de pelúcia, malha, feltro e

outros materiais.  Comprovar
experiência através de currículo

e ou portfólio

Extern
o

02 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

03
meses

R$
200,00

016 Registros do
Protagonismo da

Mulher na
História das

Ciências, Artes e
Política através

da fotografia

Figurinista para trabalhos de 
caracterização de personagens.
Comprovar experiência através 
de currículo e ou portfólio 

Extern
o

02 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

02
meses

R$
200,00

017 Registros do
Protagonismo da

Mulher na
História das

Ciências, Artes e
Política através

da fotografia

Professora de corte e costura
com  experiência em produção

de figurinos, organização de
eventos de moda, editorial de
moda, para ministrar aulas em
oficina de moda e produção de

figurinos. Comprovar
experiência através de currículo

e ou portfólio

Extern
o

02 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

02
meses

R$
200,00

018 Núcleo
Experimental de
Planejamento
Conflitual do

IFSULDEMINAS
– Campus Poços

de Caldas

Ser aluno(a) regularmente
matriculado no curso superior
de Licenciatura em Geografia
do IFSULDEMINAS Campus

Poços de Caldas.

Interno 06 horas
por

semana

CADASTRO
RESERVA

07
meses

R$
400,00

Poços de Caldas, 03 de maio de 2019.

Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão (NIPE)
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas


