PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS PARA O PROJETO
APROVE IFSUL
IFSul - Câmpus Sapucaia do Sul
Encontra-se aberto o processo de seleção de estudantes voluntários para o projeto de
extensão (ainda a ser registrado na Pró-Reitoria de Extensão) Aprove IFSul. O projeto
Aprove IFSul procura oferecer um ambiente no qual os estudantes do Ensino Fundamental
das escolas públicas de Sapucaia do Sul e região possam desenvolver, reforçar e revisar os
conhecimentos dos conteúdos desenvolvidos nas disciplinas de Matemática, Português,
História e Geografia com objetivo de prepará-los para o processo seletivo do IFSul. Aprove
IFSul faz parte do conjunto de ações que propiciam o fortalecimento das políticas de
inclusão, sobretudo aquelas que tem por objetivo contribuir com os processos de acesso,
permanência e êxito dos estudantes em relação ao Instituto Federal.
Existem quatro vagas para voluntariado no projeto. As vagas são exclusivas para
estudantes do turno da manhã dos segundos e terceiros anos, contemplando estudantes de
qualquer um dos cursos de nível médio do Instituto do Câmpus Sapucaia do Sul. Os
estudantes voluntários atuarão como monitores nos encontros de revisão.
1. DAS INSCRIÇÕES
Pessoas interessadas favor preencher devidamente o formulário de inscrição que pode
ser
encontrado
no
seguinte
link:
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNw43JUYW5m0wjaeUwQIqPm8VJ4BUOFtu
FU5gSuheDo1pb7g/viewform. O candidato poderá se voluntariar para mais de uma
disciplina, no entanto, poderá ser selecionado para apenas uma entre as escolhidas. A data
limite para inscrição é dia 06 de abril de 2018.
2.

DA SELEÇÃO

2.1. A primeira etapa da seleção será realizada por meio de uma entrevista
individual, no dia 11 de abril, no horário das 10h 45min às 12h 15 min. As entrevistas terão
duração aproximada de 15 minutos e a lista com a ordem de chamada dos candidatos será
enviada para os e-mails que os candidatos usaram na inscrição.
2.2. Na segunda etapa da seleção, os candidatos serão avaliados quanto ao seu
conhecimento específico da disciplina para a qual/as quais fizeram a inscrição e quanto à
capacidade de comunicação de ideias e desenvoltura. Esta avaliação será realizada a partir da
apresentação da resolução de uma questão de prova de vestibular do IFSul (ocorrido em anos

anteriores). A questão será informada ao candidato, por e-mail, pelo menos 48 horas antes da
apresentação. O horário, o local e a data deste segundo momento serão informados após as
entrevistas individuais. Os componentes da equipe do Aprove IFSul que participarão deste
momento serão: a coordenadora do projeto, o/a professor/a colaborador/a da disciplina e as
estudantes bolsistas do projeto.
3. DO RESULTADO
Os nomes dos candidatos selecionados para participar do projeto serão divulgados no site
do IFSUL Câmpus Sapucaia do Sul até 23 de abril de 2018.

Sapucaia do Sul, 29 de março de 2018
Leonor Wierzynski Pedroso Silveira,
Coordenadora do projeto Aprove IFSul.

