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1. FINALIDADE

 A presente chamada oferecerá vagas para orientação em Projetos de Iniciação Cientifica  aos discentes do IFTO Campus Paraíso do
Tocantins matriculados e cursando as modalidades de Licenciatura em Química, Tecnólogo em Alimentos, visando despertar a vocação
científica mediante sua participação em atividades científicas, tecnológicas e extensionistas fortalecendo o processo de disseminação
das informações e conhecimentos científicos, para desenvolvimento e potencialização as atitudes, habilidades e valores necessários a
educação científicas, tecnológica e extensionista.

2. REQUISITOS PARA SELEÇÃO

O candidato(a) que pretende concorrer a seleção para orientação de iniciação Cientifica deverá:

2.1. Estar matriculado e cursando as modalidades de Licenciatura ou Tecnólogo 
2.2. Possuir disponibilidade mínima de tempo de 12 horas semanais

O não cumprimento dos requisitos para a seleção descritos nos itens 2.1 e 2.2 implicará na eliminação do(a) candidato(a)  

3. QUANTIDADE DE VAGAS POR CURSO

LICENCIATURA EM QUÍMICA TECNÓLOGO EM ALIMENTOS

04 04

4. CRITÉRIOS DA SELEÇÃO

A seleção será composta por 03 (três) etapas:

4.1. Avaliação Curricular com valor máximo de 10 pontos 

Pontuação Máximo

Currículo Lattes 0,5 ponto 0,5 ponto

Participação em Congressos, Jornadas, Encontros etc 0,5 ponto por evento 1,5 ponto

Autor ou coautor de trabalhos  apresentados em Congressos, Jornadas etc 1,0 ponto por trabalho 6,0 pontos

Participação em projetos de IC cadastrado na Coordenação de pesquisa 1,0 ponto por projeto 2,0 pontos

Experiência como bolsista (IC, monitoria, extensão, PIBID) 0,5 por semestre 1,0 ponto

 TOTAL  10 pontos 

4.2. A participação em congressos etc, trabalhos apresentados projetos verão ser de 2013 ate apresente data
4.3. Prova escrita com valor máximo de 10 pontos 
4.4. Entrevista com valor máximo de 10 pontos
4.5. A nota final será a média aritmética da prova escrita, avaliação do Currículo Lattes e entrevista
4.6 O candidato(a) que obtiver média final inferior a 7,0 ( sete) pontos estará automaticamente eliminado da seleção
4.7.Não caberá nenhum tipo de recurso para o resultado final da seleção dessa chamada

5. INSCRIÇÃO

O candidato(a)  a seleção deverão inscrever  na data  de  16/04/2018 a 30/04/2018,  e protocolar,  setor de protocolo,
envelope lacrado com o título CHAMADA 002/2018 PARA ORIENTAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, endereçado ao
Professor Sérgio Viroli, Núcleo docente sala 04 os documentos necessários para inscrição
5.1. Declaração de matrícula
5.2 Curriculum Lattes atualizado e documentado (caso o aluno tenha documento para comprovar)
A falta de qualquer um dos documentos citados no item 5.1, 5.2 implicará em eliminação imediata do candidato

6. CRONOGRAMA

INSCRIÇÃO 16/04/2018 A 30/04/2018

ENTREVISTA 01/05/2018 das 13:30 horas as 16:30 horas

PROVA ESCRITA 03/05/2018 das 09:00 horas as 10:30 horas

RESULTADO FINAL 04/05/2018

                                                        Professor Msc Sérgio Luis Melo Viroli


