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SELEÇÃO DE ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS PARA O ESPAÇO MAKER DO IFSULDEMINAS – CAMPUS SELEÇÃO DE ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS PARA O ESPAÇO MAKER DO IFSULDEMINAS – CAMPUS PASSOSPASSOS

O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Passos, torna público o
presente edital para a abertura de inscrições, visando a seleção de candidatos voluntários para atuar no Espaço
Maker do Campus Passos.

1. DO OBJETIVO1. DO OBJETIVO

Selecionar até 8 (oito) voluntários para atuar no Espaço Maker do Campus Passos, visando es mular o interesse
para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico.

2. DO PÚBLICO-ALVO2. DO PÚBLICO-ALVO

Estar regularmente matriculado (em qualquer ano ou período) nos seguintes cursos do campus Passos:

a) Bacharelado em Ciência da Computação

b) Técnico em informática

3. DAS INSCRIÇÕES3. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas até dia 17/04/2022 através do envio de e-mail para:
espacomaker.passos@ifsuldeminas.edu.br, contendo as seguintes informações:

- Nome completo:

- Curso matriculado:

- Período/Ano:

- Responder ao seguinte questionamento:

a) Tem curiosidade em aprender novas técnicas?

b) Tem interesse por eletrônica e automação?

c) Está de acordo com os pré-requisitos e ao Anexo I?

d) Tem interesse em inovar e empreender?

e) Faça um breve relato informando suas habilidades e conhecimentos?

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1 Pré-requisitos4.1 Pré-requisitos



a) Disponibilidade de no mínimo 10h semanais para estudantes de Bacharelado em Ciência da Computação e de
6h semanais para estudantes do curso técnico em informática integrado;

b) Comprometimento com as atividades propostas no Anexo I;

c) Desejável, ter conhecimento básico em programação;

d) Bom relacionamento pessoal;

e) Pontualidade, assiduidade, organização e criatividade.

4.2 Critérios de Seleção4.2 Critérios de Seleção

a) Análise das inscrições

b) Entrevista

O candidato será classificado de acordo com a soma dos pontos obtidos e serão avaliados da seguinte forma:

Questionário de inscrição 50 pontos

Entrevista 50 pontos

Ocorrendo empate no total dos pontos, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que:

a) Apresentar melhores habilidades e conhecimentos básicos;

b) Tiver maior idade.

4.3 Cronograma4.3 Cronograma

Período de inscrição 07/04/2022 a 17/04/2022

Divulgação dos candidatos inscritos e agenda das
entrevistas

19/04/2022

Resultado final 26/04/2022

* Não caberá recurso do resultado.

* Início das ações no Espaço Maker será em 02/05/2022 quando o voluntário preenche e assina um Termo de
compromisso. Caso o voluntário seja menor de idade, o Termo deverá ser assinado também por seu responsável
legal.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS5. DISPOSIÇÕES FINAIS

Todos os voluntários receberão certificado de atuação no Espaço Maker.

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Espaço Maker do IFSULDEMINAS – Campus Passos.

Passos/MG, 07 de abril de 2022.

João Paulo de Toledo Gomes

Coordenador do Espaço Maker

Diretor-Geral do FSULDEMINAS – Campus Passos
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