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Edital 01/2020 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O NÚCLEO INCUBADOR - Cachoeiro de Itapemirim 

 
 

A Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Campus Cachoeiro de Itapemirim, por meio do 
Núcleo Incubador deste Campus, torna público o presente Edital, para seleção de bolsista 
para trabalhar na execução do Projeto de Implantação da Incubadora do Ifes Campus 
Cachoeiro de Itapemirim de acordo com o EDITAL FAPES Nº 07/2016 - APOIO A 
INCUBADORAS.  

 

1 - DOS OBJETIVOS DO EDITAL 

Selecionar 1 (um) bolsista para trabalhar junto ao Núcleo Incubador do IFES Campus Cachoeiro de 
Itapemirim com vista a torná-lo uma referência no que concerne à promoção e difusão de práticas e políticas 
voltadas ao empreendedorismo e à inovação tecnológica promovendo assim o desenvolvimento econômico e 
social na região. 

 

2 - DURAÇÃO, VALOR DA BOLSA E JORNADA DE TRABALHO 

A bolsa terá duração de 24 meses devendo o candidato estar disponível para atuação no projeto durante todo 
o seu período de execução, isto é, de Março de 2020 a Fevereiro de 2022. 

O valor da bolsa será de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) por mês, livre de imposto e encargos sociais. O bolsista 
não poderá ter vínculo empregatício, incluindo estágios remunerados, durante o período de recebimento da 
bolsa. 

O bolsista deverá cumprir uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 

A atuação como bolsista não configura vínculo empregatício junto ao Ifes - Campus Cachoeiro de 
Itapemirim. 

Não será permitido o pagamento de quaisquer tipos de remuneração além do valor da bolsa, a título de 
auxílio, tais como os destinados a alimentação, transporte ou manutenção de dependente. 

 

3 PERFIL DO BOLSISTA 

3.1 Profissional com graduação completa de nível superior em Administração 

3.2 Profissional com graduação completa de nível superior em Sistemas de Informação 

3.3 Profissional com graduação completa de nível superior em Engenharias 

3.4 Profissional com nível médio completo, com pelo menos 02 (dois) anos de experiência na execução de 
atividades voltadas ao empreendedorismo e à inovação tecnológica. 

 

 



 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 A inscrição do(a) candidato(a) no presente processo seletivo implica, por sua parte, total conhecimento 
do teor deste Edital, bem como a aceitação do que nele está contido. 

4.2 As inscrições serão feitas exclusivamente através do e-mail nucleoincubador.ci@ifes.edu.br 

4.3 Período das inscrições: de 03/01/2020 até 02/02/2020. 

4.4 Documentos a serem apresentados para a inscrição: 

4.4.1 Formulário de Inscrição (Anexo I deste Edital). 

4.4.2 Curriculum Vitae, preferencialmente modelo Plataforma Lattes/CNPq. 

4.4.3 RG e CPF ou documento equivalente 

4.4.4 Comprovante de residência 

4.4.5 Diploma ou certificado de maior titulação 

4.4.6 CAGED ou extrato do INSS (CNIS) 

4.5 As inscrições feitas com informações incompletas, fora do prazo estabelecido ou que apresentarem 
quaisquer documentos em desacordo com o disposto neste edital serão automaticamente indeferidas, sem 
direito a recurso. 

 

5 - DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO 

5.1 Este processo seletivo será constituído das seguintes etapas: 

5.1.1 Primeira etapa: Análise de Currículo e documentação enviada 

5.1.2 Segunda etapa: Entrevista e comprovação do currículo. 

5.2 A análise do currículo será feita considerando-se a formação acadêmica (5 pontos) e a experiência 
profissional (5 pontos), totalizando 10 pontos. 

5.3 Na segunda etapa, o candidato deverá apresentar a documentação comprobatória de seu currículo no 
momento da entrevista. Esta etapa valerá também 10 pontos. 

5.4 As entrevistas serão agendadas pelo telefone ou e-mail informado pelo candidato em sua Ficha de 
Inscrição (Anexo I). 

 

6 - DO RESULTADO FINAL 

6.1 A média final dos candidatos será obtida pela soma das notas obtidas nas duas etapas, considerando os 
seguintes pesos: 

- Currículo: Peso 4 

- Entrevista: Peso 6 

6.2 Em caso de empate entre os candidatos, terá preferência, para efeito de desempate, quem: 

- Obtiver maior número de pontos na entrevista; 

- Maior experiência profissional 

- For mais velho 

6.3 Todos os resultados relativos aos processos de seleção serão publicados na página eletrônica do IFES 
Campus Cachoeiro de Itapemirim: www.ci.ifes.edu.br. 

 

7 - RECURSOS  

Os recursos deverão ser entregues por escrito na Direção de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação ou 
no Núcleo Incubador Campus Cachoeiro. 

mailto:nucleoincubador.ci@ifes.edu.br
http://www.ci.ifes.edu.br/


 

8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 A falsidade de afirmativas e/ou de documentos, ainda que verificada posteriormente à realização do 
processo seletivo, implicará na eliminação sumária do candidato, sendo declarados nula de pleno direito a 
inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízos de eventuais sanções de caráter judicial. 

8.2 A contratação do candidato obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final. 

8.3 Havendo desistência do candidato selecionado para a efetivação da contratação serão observadas as 
prerrogativas do presente Edital, sendo convocado o candidato subsequente. 

8.4 O presente Edital terá validade de 6 (seis) meses após a publicação da homologação do resultado final 
por meio de Portaria interna do Campus, podendo ser prorrogado por igual período. 

8.5 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Núcleo Incubador. 

8.6 Os pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhados através do e-mail: 
nucleoincubador.ci@ifes.edu.br 

8.7 Fica eleito o foro desta Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – ES para qualquer ação fundada neste 
edital e em suas normas do Processo Seletivo. 

 

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 03 de janeiro de 2020 

 

 

Antonio Luiz Pinheiro 

Diretor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 

 

Saulo da Silva Berilli 

Coordenação de Extensão 

Edson Maciel Peixoto 

Diretor-Geral 

 

CRONOGRAMA 

 

Evento Datas 

Lançamento do edital 03/01/2020 

Período de Inscrição  03/01/2020 a 02/02/2020 

Divulgação do resultado preliminar da análise de currículos 03/02/2020 

Recursos 04/02/2020 

Entrevistas 06/02/2020 

Divulgação da Classificação Preliminar 06/02/2020 

Recursos 07/02/2020 

Divulgação da Classificação Final 10/02/2020 

Período de Contratação da bolsa 11 a 14/02/2020 

Início de execução da bolsa  01/03/2020 
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ANEXO I 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE BOLSISTA 

NOME DO CANDIDATO 

 

DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE CADASTRO DE PESSOA FÍSICA 

NÚMERO ÓRGÃO EMISSOR / UF NÚMERO 

   

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, NÚMERO, APARTAMENTO, ETC.) 

 

BAIRRO CIDADE CEP UF 

    

TELEFONE 

(Preferencialmente Celular) 

E-MAIL DATA DE 

NASCIMENTO 

   

 

Solicito à Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do Campus Cachoeiro de Itapemirim do Ifes, a 
minha inscrição no Processo Seletivo para a Contratação de Bolsista para o Núcleo Incubador. 

Declaro estar ciente e concordar plenamente com todos os termos do Edital nº 01/2020. 

Cachoeiro de Itapemirim - ES, ______ de _________________ de 2020. 
 

 

_____________________________________ 

Assinatura 


