MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO CAMPUS PIRACICABA
EDITAL N.º 04/2017, DE 20 DE MARÇO DE 2017
PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA O PROJETO “CURSINHO
POPULAR DO IFSP – CAMPUS PIRACICABA”
O Diretor Geral do Campus Piracicaba, no uso de suas atribuições, torna público que estarão
abertas as inscrições para a seleção de 10 (dez) alunos matriculados nos Cursos Superiores
da instituição para atuar como bolsistas do Projeto “Cursinho Popular do IFSP - Campus
Piracicaba”, referente ao Programa Institucional de Cursinhos Populares do IFSP (Edital
825/16 PRX).

1. DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS DO PROJETO
1.1.

1.2.
a)
b)

c)
d)

2.

O Cursinho Popular do IFSP – Campus Piracicaba tem por finalidade propiciar a jovens
e adultos da região uma formação acadêmica, cultural e política, com foco na preparação para
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
São objetivos do Projeto:
Oferecer um curso gratuito de complementação escolar para 40 alunos oriundos da escola
pública e/ou de baixa renda;
Preparar os estudantes nas quatro áreas essenciais do conhecimento: Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas
Tecnologias e Matemática e suas tecnologias;
Propiciar espaços formativos que sejam atravessados por questões de cunho socioculturais,
éticas e políticas;
Criar novos espaços de reflexão e construção coletivas para a comunidade local dentro do
campus.

DAS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

O cursinho será desenvolvido no Campus Piracicaba entre os meses de abril a outubro de
2017.
Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas a jovens e adultos, oriundos da escola pública e/ou de
baixa renda, que estejam cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino Médio ou que
concluíram seus estudos neste nível de ensino em escola pública
As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, no período vespertino.
O quadro abaixo apresenta as disciplinas que serão ofertadas e o número de aulas semanais
de cada uma delas:

Quadro 1: Disciplinas que serão ofertadas no Cursinho Popular e sua respectiva carga horária
semanal
Área do Conhecimento
Disciplina
Número de Aulas
semanais
Linguagens, Códigos e suas tecnologias
Língua Portuguesa
3
Língua Estrangeira: Inglês
2
Ciências Humanas e suas tecnologias
História
2
Geografia
2
Filosofia/Sociologia
2
Ciências da Natureza e suas tecnologias
Física
2
Química
2
Biologia
2
Matemática e suas tecnologias
Matemática
3
2.5.

2.6.

2.7.

3.

O cursinho popular, além de oferecer disciplinas referentes às quatro áreas do conhecimento
desenvolverá Atividades Integradoras. Mensalmente, em dias da semana alternados, serão
propostas várias atividades tais como exibição e discussão de filmes, palestras e mesas
redondas, com o intuito de promover discussões acerca dos seguintes temas: Direito à
Educação, Orientação Educacional, Educação Ambiental, Sexualidade e Gênero, Direitos
Humanos, Cidadania, além de outras questões relacionadas à ciência, tecnologia, cultura e
sociedade. Dentre essas atividades, será incluído o “Bate papo com a galera: o que está
rolando no Brasil e no mundo?”. Nesses encontros, grupos de bolsistas da graduação, sob
a orientação da equipe executora do projeto, deverão levar uma notícia (de jornal ou revista)
para leitura e discussão coletiva entre os alunos do cursinho, problematizando um fato
relevante que esteja em evidência. Esta atividade terá o objetivo de informar os alunos do
cursinho sobre questões da atualidade, ampliando seu desenvolvimento no que diz respeito
à leitura e à interpretação de textos, além de contribuir para que construam argumentos e
saibam usar a linguagem oral para expressar suas ideias.
Os alunos do Cursinho Popular do IFSP/Campus Piracicaba poderão contar ainda com
plantões de dúvidas. Estes encontros serão oferecidos em contraturno (manhã ou noite),
segundo escala de trabalho que será construída em comum acordo com os bolsistas
discentes.
Todos os bolsistas participarão de atividades de formação, planejamento e avaliação, em
reuniões quinzenais com a equipe executora do projeto.

DAS BOLSAS DISCENTES
3.1. Serão oferecidas 10 (dez) bolsas, conforme quadro abaixo:
Quadro 2: Número de bolsas por área do conhecimento/setor.
Vagas para Docência
Área do Conhecimento
Número de Vagas
Língua Portuguesa
1
Matemática
1
Física
1
Química
1
Biologia
1
História
1
Geografia
1
Filosofia/Sociologia
1
Língua Estrangeira: Inglês
1

Vaga Administrativa
Setor deTrabalho
Secretaria
3.2.

4.

5.

Número de Vagas
1

Cada aluno bolsista receberá, pelo período máximo de 8 meses, apoio por meio de uma
bolsa no valor de R$ 400,00, referente aos meses de abril a novembro de 2017.

DOS REQUISITOS PARA CONCORRER A BOLSA DISCENTE
4.1. Estar regularmente matriculado em cursos superiores do IFSP – Campus Piracicaba;
4.2. Ter cursado pelo menos um semestre do curso em que está matriculado até o início
das atividades do projeto;
4.3. Dispor de carga horária para o desenvolvimento das atividades de extensão, dedicandose por 20 horas semanais ao projeto;
4.4. Não ter vínculo empregatício ou ser beneficiário de outro tipo de bolsa do IFSP ou de
qualquer outra instituição.
DOS COMPROMISSOS DO DISCENTE BOLSISTA
5.1. Vaga para docência:
a) Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, por 20 (vinte) horas semanais, às atividades
do Cursinho, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares;
b) Apresentar rendimento acadêmico satisfatório durante a participação no projeto;
c) Desempenhar papel ativo no planejamento e execução das aulas, participando como
ministrante do cursinho popular, sob a supervisão e acompanhamento da equipe de
coordenação do projeto;
d) Elaborar planos de ensino;
e) Elaborar materiais didáticos que serão utilizados com os alunos;
f) Oferecer atendimento aos alunos por meio de plantões;
g) Participar ativamente das atividades integradoras descritas nos itens 2.5 e 2.6 deste edital;
h) Participar das reuniões de formação/planejamento/avaliação e demais reuniões convocadas
pela equipe executora do Projeto;
i) Entregar ao coordenador do projeto os relatórios de atividades;
j) Assinar Termo de Compromisso do programa e assinar termo de desligamento do projeto,
quando couber.
5.2. Vaga Administrativa
a) Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, por 20 (vinte) horas semanais, às atividades do
Cursinho, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares;
b) Apresentar rendimento acadêmico satisfatório durante a participação no projeto;
c) Desempenhar papel ativo em rotinas administrativas (arquivo, digitação, emissão de
documentos, controle de registros etc.);
d) Atender ao público interno e externo;
e) Auxiliar na elaboração de material didático a ser disponibilizado para os alunos do cursinho;
f) Participar ativamente das atividades integradoras descritas nos itens 2.5 e 2.6 deste edital;
g) Participar das reuniões de formação/planejamento/avaliação e demais reuniões convocadas
pela equipe executora do Projeto;
h) Entregar ao coordenador do projeto os relatórios de atividades;
i) Assinar Termo de Compromisso do programa e assinar termo de desligamento do projeto,
quando couber.

6.

DAS INSCRIÇÕES

6.1.
6.2.
6.3.

7.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no endereço http://prc.ifsp.edu.br
no período de 21 a 23 de março de 2017.
No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma vaga: docente ou
administrativa.
Caso o candidato faça a opção pela vaga docente, ele deverá se inscrever em, pelo menos,
um e no máximo, dois componentes curriculares.

DAS PROVAS
7.1. A seleção será realizada em quatro etapas:
a) Prova Didática (somente para as vagas docentes)
b) Entrevista
c) Títulos

8 . DA PRO VA DIDÁTICA
8.1. A prova didática terá caráter classificatório e será destinada somente aos candidatos que
se inscreverem para as vagas docentes.
8.2. O dia, horário e local da prova didática serão divulgados no dia 27 de março, no site do
Campus Piracicaba.
8.3. Nesta etapa, o candidato deverá apresentar uma aula expositiva a uma banca examinadora
composta por três professores e/ou técnicos administrativos com licenciatura, sendo um dos
membros da banca um participante da equipe executora do projeto.
8.4. A aula deverá ter a duração mínima de 15 e máxima de 20 minutos.
8.5. Os temas das aulas estão relacionados no quadro a seguir:

Quadro 4: Temas para prova didática
Disciplina
Tema da prova didática
Língua Portuguesa
Modernismo
Matemática
Geometria Espacial
Biologia
Sucessão Ecológica
Física
Gravitação
Química
Evolução de modelos atômicos
História
Coronelismo
Geografia
Espaço Industrial no Brasil
Língua estrangeira: Inglês
Estratégias de Leitura para Língua Inglesa
Filosofia/Sociologia
Democracia Representativa e Democracia Participativa
8.6.

A prova didática será pontuada de 0 a 10, considerando os seguintes itens:

Quadro 5: Critérios de avaliação da Prova Didática
Critérios
Adequação ao tema proposto
Linguagem, clareza, fluência e dicção
Domínio do conteúdo
Utilização do tempo
Utilização dos recursos didáticos
8.7.
8.8.

Pontuação
2,0
2,0
3,0
2,0
1,0

A nota final da prova didática será a média aritmética das notas dos três membros da banca
examinadora.
Ao término da aula, o candidato deverá permanecer na sala para a realização imediata da
entrevista e da entrega dos títulos.

9 . DA E NTREVIST A
9.1. A entrevista, de caráter classificatório, será destinada a todos os candidatos.
9.2. Para os alunos que se candidatarem à vaga docente, a entrevista será realizada no
mesmo dia e local da prova didática, imediatamente após o término da aula.
9.3. Para os alunos que se candidatarem à vaga administrativa, no dia 27 de março será
divulgado no site do Campus Piracicaba o dia, horário e local da entrevista.
9.4. As entrevistas serão pontuadas de 0 a 10, considerando os seguintes itens:
Quadro 6: Critérios de avaliação da Entrevista
Critérios
Disponibilidade de horários
Perfil do candidato e adequação aos objetivos e princípios do projeto
Conhecimento sobre o que é um cursinho popular

Pontuação
2,0
4,0
4,0

1 0 . DA PRO VA DE T ÍT UL OS
10.1. A prova de títulos, de caráter classificatório, será destinada a todos os candidatos.
10.2. Após a entrevi st a , o candidato deverá ent regar os docum ent os
com probat órios para a prova de tí tulos.
10.3. Esta etapa será pontuada de 0 a 10, considerando os seguintes itens:
Quadro 7: Itens considerados na Prova de Títulos – Vagas para docentes
Itens
Pontuação
Licenciatura (máximo: 4,0 pontos)
Concluída: 4,0
Em andamento: 2,0
Experiência docente em cursinho popular ou cursinho pré-vestibular 0,5 ponto por semestre
(máximo: 2,0 pontos)
Experiência docente na Educação Básica (máximo: 2,0 pontos)
0,5 ponto por semestre
Participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 0,5 ponto por semestre
Docência (PIBID) (máximo: 2,0 pontos)
Quadro 8: Itens considerados na Prova de Títulos – Vaga Administrativa
Itens
Pontuação
Cursos diversos na área de secretariado ou áreas afins (máximo: 5,0 1,0 ponto por curso
pontos)
Experiência profissional na área de secretariado ou áreas afins 0,5 ponto por semestre
(máximo: 5,0 pontos)

11. DO RESULTADO FINAL
11.1. Para os candidatos às vagas para docentes, a nota final será a média aritmética das notas
obtidas na Carta de Intenção, Prova Didática, Entrevista e Prova de Títulos.
11.2. Para os candidatos à vaga administrativa, a nota final será a média aritmética das notas
obtidas na Carta de Intenção, Entrevista e Prova de Títulos.
11.3. Em caso de necessidade, para critérios de desempate será considerado o candidato mais
idoso.
11.4. O resultado final, contendo a nota do candidato em cada etapa do processo seletivo, será
publicado no dia 31 de março no site do Campus Piracicaba.
11.5. A lista com os classificados será divulgada em ordem decrescente de notas.

11.6. Os alunos classificados, além do número de vagas ofertadas, farão parte de um cadastro
reserva.
12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. O não comparecimento a qualquer etapa de seleção configurará desistência do candidato.
12.2. Casos omissos serão julgados e deliberados pela equipe executora do projeto.

13. Cronograma
Inscrição
Prova didática, entrevista e entrega de títulos
(vagas docentes)
Entrevista e entrega de títulos (vaga
administrativa)
Divulgação do Resultado Final

21 a 23 de Março
28 a 30 de Março
27 de Março
31 de Março

Piracicaba, 20 de março de 2017.

______________________________
Adalberto Coutinho de Araújo Neto
Coordenador do Projeto

______________________________
Aguinaldo Luiz de Barros Lorandi
Diretor Geral do Campus Piracicaba

