
 

 

 
EDITAL DPPGE Nº 01/2023 

 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAREM EM PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 
A Diretora-Geral do Ifes campus Linhares, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as 
disposições da legislação pertinente, faz saber pelo presente edital que estão abertas as inscrições para 
o processo seletivo simplificado de bolsistas para compor a equipe de execução de projetos locais de 
pesquisa e extensão sob a coordenação do Grupo de Estudos em Automação e Robótica de Linhares 
(GEAR) e do Grupo de Pesquisa Robótica e Automação Industrial. 
 
 
1 – DA INSCRIÇÃO 
 
1.1 As inscrições acontecerão nos dias 06 a 10 de fevereiro de 2023, em conformidade com o disposto 
nos itens seguintes deste Edital. 
 
2 – DAS VAGAS 
 
2.1 As vagas serão distribuídas por projeto, conforme a tabela: 
 

Projeto Coordenador Resumo  

1. IFMaker-Bots: 
robótica educacional 
para todos. 

Lucas Vago Santana 
(lucas@ifes.edu.br) 

Este projeto visa ao desenvolvimento de equipamentos 
didáticos para o ensino de robótica educacional por 
meio de cursos de extensão oferecidos a estudantes da 
rede pública municipal ou estadual, vinculados aos 
parceiros do Ifes campus Linhares. 

 
2.2 Os requisitos e os métodos de seleção serão conforme tabela abaixo: 
 

Projet
o 

Perfil da 
Bolsa 

Valor da 
Bolsa 

Vagas Requisitos 

1 

ECS 
R$ 

800,00 
2 

Estudante regularmente matriculado(a) em qualquer 
período do curso superior de Engenharia de 
Controle e Automação. 
 
Disponibilidade para atuar no projeto de março/2023 a 
dezembro/2023. 
 
Disponibilidade de carga horária semanal de 20h de 
dedicação ao projeto, com exigência mínima de 8h 
presenciais. 

ECM 
R$ 

600,00 
2 + 1 
CR* 

Estudante regularmente matriculado(a) em qualquer 
série ou módulo dos cursos técnicos em Automação 
Industrial do campus (modalidade integrado ao 
ensino médio ou concomitante). 
 
Disponibilidade para atuar no projeto de 
fevereiro/2023 a dezembro/2023. 
 
Disponibilidade de carga horária semanal de 20h de 
dedicação ao projeto, com exigência mínima de 8h 
presenciais. 

* CR: Cadastro de Reserva: mediante demanda do projeto e disponibilidade orçamentária, poderá ser contrato o 
terceiro estudante do perfil ECM. 
 
2.3 Atribuições dos(as) bolsistas 

mailto:lucas@ifes.edu.br


 

 

 

Lista de atribuições 

I. Realizar a capacitação do programa Oficinas 4.0, cujo itinerário conterá os temas: 
 Gestão de Projetos. 
 Pensamento Computacional. 
 Robótica Arduíno. 
 Empreendedorismo e Inovação. 

 Opcionalmente outros temas (Modelagem 3D, Manufatura Aditiva, Manufatura Subtrativa) 
 
II. Realizar a capacitação de equipe para utilização das ferramentas do laboratório IFMaker do campus 
Linhares. 
 
III. Atender demandas da Coordenação vinculadas a: 

 Utilização de softwares CAD de modelagem 2D e 3D para o projeto e fabricação de estruturas 
mecânicas; 

 Desenho de esquemas elétricos e layouts de circuito impresso para o projeto e fabricação de 
placas eletrônicas; 

 Fabricação de partes e peças em máquinas CNC do laboratório maker (impressora 3D e corte a 
laser); 

 Montagem de protótipos de mecanismos e circuitos eletrônicos; 
 Documentação de manuais técnicos dos materiais criados no escopo do projeto; 
 Gravação e edição de vídeos para prestação de contas e divulgação de resultados no formato 

“Pitch deck”; 
 Escrita de relatórios de bolsa e de atuação no projeto; 
 Instrução a estudantes de outras escolas em cursos de extensão; 
 Outras eventuais. 

 
IV. Atender os prazos estipulados pela coordenação no cumprimento das atividades. 
 
V. Ser frequente nos encontros presenciais do projeto. 

 
3 – DA SELEÇÃO: 
 
3.1 A seleção acontecerá entre os dias 06 e 17 de fevereiro de 2023, e compreenderá as etapas 
estabelecidas a seguir: 
 

I. 06/02/2023 a 10/02/2023:  
a. Inscrição e pré-entrevista classificatória/eliminatória via formulário eletrônico:  

https://forms.gle/BepeWKhR2spwMe529   
b. As questões do formulário de pré-entrevista serão avaliadas em 10 (dez) pontos; 
c. O resultado será classificatório e eliminatório em relação à etapa posterior de seleção. 

 
II. 13/02/2023 a 17/02/2023: 

a. Entrevista com o coordenador (aguardar contato com instruções e agendamento) 
b. A entrevista será avaliada em 10 (dez) pontos; 
c. O resultado será classificatório. 

 
3.2 Serão convocados(as) para a etapa de entrevistas até 4 (quatro) estudantes para o perfil de bolsa 
ECS e até 6 (seis) para o perfil de bolsa ECM. 
 
4 – DOS COMPROMISSOS DO(A) BOLSISTA 
 
4.1 São compromissos mínimos do(a) bolsista: 
 

a) ser estudante regularmente matriculado(a) no Ifes campus Linhares; 

https://forms.gle/BepeWKhR2spwMe529


 

 

b) ter disponibilidade de carga horária e período de vigência da matrícula compatíveis com as 
atividades previstas em seu plano de trabalho; 

c) não possuir pendência com qualquer outra ação no âmbito do Ifes; 
d) seguir as determinações do(a) orientador(a) referente ao cumprimento das atividades e prazos 

estabelecidos na ação de extensão/plano de trabalho e para a elaboração dos relatórios; 
e) elaborar e apresentar ao(à) orientador(a) do projeto os relatórios parciais e finais, retratando a 

evolução e a execução do trabalho definido no plano de trabalho; 
f) no caso de interrupção da execução do plano de trabalho por desistência ou qualquer outro 

motivo, encaminhar para seu orientador(a) um relatório final detalhado relativo ao período de 
vigência da bolsa, sob pena de ser impossibilitado, durante a permanência na Instituição, de 
participar de outras ações do Ifes; 

g) apresentar resultados do trabalho na Jornada da Integração do Ifes (a apresentação dos 
resultados em outros eventos técnico-científicos não desobriga o(a) estudante de apresentar os 
resultados do seu plano de trabalho na Jornada da Integração do Ifes); 

 
5 – DAS BOLSAS 
 
5.1 - A vigência da bolsa será de 10 (dez) meses. 
 
5.2 - A contratação das bolsas é realizada pela interveniência da Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FACTO). 
 
5.3 - O pagamento da bolsa exige que o(a) estudante seja titular de uma conta-corrente. 
 
6 – DOS PRAZOS 
 
6.1 O presente edital obedecerá às etapas e aos prazos apresentados no cronograma a seguir: 
 

Evento Data 
Publicação do Edital 06/02/2023 
Inscrição e pré-entrevista dos alunos interessados 06/02/2023 a 10/02/2023 
Divulgação do resultado e agendamento das entrevistas 10/02/2023 
Realização e análise das entrevistas 13/02/2023 a 17/02/2023 
Divulgação dos alunos selecionados como bolsistas 17/02/2023 
Entrega da documentação de contratação de bolsa dos candidatos Até 28/02/2023  
Início das atividades pelos alunos bolsistas Março de 2023 
 
7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Ifes 
campus Linhares. 
 
 
       Sandra Mara Mendes da Silva Bassani 
      Diretora-Geral - Portaria nº 1977/2021, de 23/11/2021 
 
 


