
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 044/2019
PROCESSO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PROJETO DE EXTENSÃO

O Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão torna pública a primeira retificação do edital 044/2019. Portanto, no
item 2 do edital, das informações sobre as vagas, onde se lê:

017

CURSO DE
HISTÓRIA DA ARTE

- OFICINA DE
PINTURA - GALERIA

EXPOART

Ter experiência com montagem e
gestão de exposições e outros
eventos artísticos e culturais.

Possuir experiência comprovada
em aulas de pintura.

• Organização de eventos
artísticos, culturais e

acadêmicos.

• possuir curso de pintura
em tecidos e pintura em

tela.

• Possuir curso de
desenho;

Cursos na área das artes.
Auxílio no Laboratório VOA.

Ter curso em História da arte.

01
Iniciação à
Extensão

(IEX)

01/02/2020 a 
31/10/2020

R$400,00

Leia-se:

017

CURSO DE
HISTÓRIA DA ARTE

- OFICINA DE
PINTURA - GALERIA

EXPOART

Ter experiência com montagem e
gestão de exposições e outros
eventos artísticos e culturais.

Possuir experiência comprovada
em aulas de pintura.

• Organização de eventos
artísticos, culturais e

acadêmicos.

• possuir curso de pintura
em tecidos e pintura em

tela.

• Possuir curso de
desenho;

Cursos na área das artes.
Auxílio no Laboratório VOA.

Ter curso em História da arte.

01
Apoio técnico

(AT) 
01/02/2020 a 
31/10/2020

R$400,00



Onde se lê:

018

CURSO DE
HISTÓRIA DA ARTE

- OFICINA DE
PINTURA - GALERIA

EXPOART

• Ser atualmente
aluno(a) regularmente
matriculado(a) no 2o
Ano de curso técnico

integrado do
IFSULDEMINAS -
Campus Poços de

Caldas;

- Ter habilidades com
informática básica, redes

sociais;

• Ter alguma
experiência com

criação de páginas na
internet;

• Participação em
atividades do

Laboratório VOA;

• Curso de curta
duração em
informática;

• Cursos e/ou
experiência na

produção de vídeos ou
materiais gráficos;

• Participação em
eventos científicos,

culturais e artísticos;

• Organização de
eventos artísticos,

culturais e
acadêmicos.

01

Iniciação à
Extensão

Júnior (IEXJ).

01/02/2020 a 
31/10/2020

R$100,00 

Leia-se:

018

CURSO DE
HISTÓRIA DA ARTE

- OFICINA DE
PINTURA - GALERIA

EXPOART 

• Ser atualmente
aluno(a) regularmente
matriculado(a) no 1o

ano de curso técnico
integrado em
informática do

IFSULDEMINAS -
Campus Poços de

Caldas;

- Ter habilidades com
informática básica, redes

sociais;

01

Iniciação à
Extensão

Júnior (IEXJ).

01/02/2020 a 
31/10/2020

R$100,00 



• Ter alguma
experiência com

criação de páginas na
internet;

• Participação em
atividades do

Laboratório VOA;

• Curso de curta
duração em
informática;

• Cursos e/ou
experiência na

produção de vídeos ou
materiais gráficos;

• Participação em
eventos científicos,

culturais e artísticos;

• Organização de
eventos artísticos,

culturais e
acadêmicos.

Onde se lê:

019

CURSO DE
HISTÓRIA DA ARTE

- OFICINA DE
PINTURA - GALERIA

EXPOART

• Ser atualmente
aluno(a) regularmente
matriculado(a) no 2o
ou 3º Ano de curso

técnico integrado do
IFSULDEMINAS -
Campus Poços de

Caldas;

- Ter habilidades com
informática básica, redes

sociais;
Ter alguma experiência com

criação de páginas na internet;
Participação em atividades do

Laboratório VOA;
Curso de curta duração em

informática;
Cursos e/ou experiência na

produção de vídeos ou
materiais gráficos;

Participação em eventos
científicos, culturais e

artísticos;
Organização de eventos

artísticos, culturais e
acadêmicos.

01
Iniciação à
Extensão

Júnior (IEXJ).

01/02/2020 a 
31/10/2020

R$100,00 



Leia-se: 

019

CURSO DE
HISTÓRIA DA ARTE

- OFICINA DE
PINTURA - GALERIA

EXPOART 

• Ser atualmente
aluno(a) regularmente
matriculado(a) no 1o

ou 2º Ano de curso
técnico integrado do
IFSULDEMINAS -
Campus Poços de

Caldas;

- Ter habilidades com
informática básica, redes

sociais;
Ter alguma experiência com

criação de páginas na internet;
Participação em atividades do

Laboratório VOA;
Curso de curta duração em

informática;
Cursos e/ou experiência na

produção de vídeos ou
materiais gráficos;

Participação em eventos
científicos, culturais e

artísticos;
Organização de eventos

artísticos, culturais e
acadêmicos.

01
Iniciação à
Extensão

Júnior (IEXJ).

01/02/2020 a 
31/10/2020

R$100,00 

Poços de Caldas, 20 de novembro de 2019.

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


