
 

 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES 

DE CURSOS DE LICENCIATURA PARA ATUAÇÃO EM PROJETO DE 

EXTENSÃO NO IFPB CAMPUS CAMPINA GRANDE  

O coordenador do projeto de extensão “Preparação para o ENEM como instrumento de 

transformação social”, cujo objetivo é oferecer aulas preparatórias para o Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM a alunos da rede pública da cidade de Campina 

Grande de forma gratuita, torna público o processo seletivo de alunos de cursos de 

licenciatura para o período de 2018.2. 

 1. DO PROCESSO   

1.1 O presente processo tem como objetivo selecionar alunos de cursos de licenciatura 

que atuarão como ministrantes no projeto de extensão “Preparação para o ENEM como 

instrumento de transformação social”, a ser realizado no Instituto Federal de Educação – 

Campus Campina Grande. 

1.2 Os alunos de cursos de licenciatura ministrarão aulas preparatórias para o ENEM 

aos sábados, entre os dias 01 de setembro a 10 de novembro de 2018. Por meio das 

aulas, os alunos de cursos de licenciatura terão a oportunidade de pôr em prática 

conhecimentos adquiridos nos cursos de licenciatura. 

1.3 Ao final do período acima, os alunos de cursos de licenciatura receberão certificados 

de extensão correspondentes a 30 horas expedidos pela Coordenação de Extensão e 

Cultura do IFPB- Campus Campina Grande. 

1.4 Os alunos de cursos de licenciatura poderão receber ajuda de custo para custear 

transporte durante o período de aulas. Vale salientar que a seleção não gera vínculo 

empregatício de qualquer natureza entre o aluno de curso de licenciatura e o IFPB. 

1.4 Os alunos de cursos de licenciatura receberão apoio pedagógico e material durante o 

período de vigência do projeto. 
 
2 DA VALIDADE   

2.1 O resultado do processo de preenchimento de vagas previsto neste edital será válido 

apenas para as vagas ofertadas para o primeiro semestre do ano letivo de 2018.2.   

3 DAS VAGAS E DA INSCRIÇÃO 

3.1 Poderão atuar no projeto, preferencialmente, alunos de cursos de licenciatura do 

Instituto Federal da Paraíba ou de cursos de licenciatura reconhecidos pelo MEC de 

outras Instituições de Ensino Superior. Abaixo, segue a lista das disciplinas ofertadas no 

projeto e da formação necessária para a seleção: 

 

 



 

 

CÓDIGO VAGAS 
DISCIPLINA A SER 

MINISTRADA 
FORMAÇÃO  

PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 

 01 01 
Língua 

Portuguesa/Redação 

Estudante de licenciatura 

em Letras com 

habilitação em Língua 

Portuguesa  

Sábados, entre o dia 

01 de setembro a 10 

de novembro de 2018. 

02 01 História 
Estudante de licenciatura 

em História 

Sábados, entre o dia 

01 de setembro a 10 

de novembro de 2018. 

03 01 Geografia 
Estudante de licenciatura 

em Geografia 

Sábados, entre o dia 

01 de setembro a 10 

de novembro de 2018. 

04 01 Matemática 
Estudante de licenciatura 

em Matemática 

Sábados, entre o dia 

01 de setembro a 10 

de novembro de 2018. 

05 01 Física 
Estudante de licenciatura 

em Física 

Sábados, entre o dia 

01 de setembro a 10 

de novembro de 2018. 

06 01 Biologia 
Estudante de licenciatura 

em Biologia 

Sábados, entre o dia 

01 de setembro a 10 

de novembro de 2018. 

 

3.2 Para realizar sua inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição online 
que está disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX7JZF7mP6-

kRgK90iRDfitmIcGqOkGIixV2Vv5qQaSfwHmA/viewform?usp=sf_link no período de 30 de 

julho a 7 de agosto de 2018, anexando os seguintes documentos: 

a) Cópia do documento oficial de Identidade e CPF. 

b) Declaração que o mesmo está regularmente matriculado no curso e o período que está 

cursando na data da declaração; 

c) Cópia do Histórico Escolar devidamente assinado e carimbado pela Instituição de 

Ensino.  

4. DO PROCESSO SELETIVO   

4.1 Será dada prioridade a alunos do Instituto Federal de Educação da Paraíba. 

4.2 Caso não haja inscritos do Instituto Federal de Educação da Paraíba para a vaga, 

serão selecionados alunos de outras Instituições de ensino superior. 

4.3 O Processo de Seleção consistirá em análise do Coeficiente de Rendimento Escolar 

devidamente comprovado no histórico. 

4.4 A classificação será mediante o CRE - Coeficiente de Rendimento Escolar constante 

no histórico escolar entregue pelo candidato no ato da inscrição. 

4.5 Ao processo de análise do CRE - Coeficiente de Rendimento Escolar, cujo valor 

será de acordo com a média do rendimento escolar. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX7JZF7mP6-kRgK90iRDfitmIcGqOkGIixV2Vv5qQaSfwHmA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX7JZF7mP6-kRgK90iRDfitmIcGqOkGIixV2Vv5qQaSfwHmA/viewform?usp=sf_link


 

4.6 A classificação dos candidatos dar-se-á a partir da listagem em ordem decrescente 

do CRE - Coeficiente de Rendimento Escolar, entregues pelos candidatos.  

5 DAS ATRIBUIÇÕES, PERMANÊNCIA E DESLIGAMENTO  

5.1 São atribuições do aluno classificado: 

a) Ministrar aulas preparatórias da disciplina a qual foi selecionado por meio deste 

edital, cumprindo carga horária de 3 horas semanais, divididas de forma presencial e à 

distância  

b) Participar de reuniões a serem marcadas no decorrer do projeto.  

c) Apresentar o Planejamento das aulas ao coordenador do projeto em reunião a ser 

marcada. 

5.2 São condições de permanência do aluno de licenciatura no projeto: 

a) Demonstrar assiduidade, pontualidade, discrição e comportamento condizente com o 

ambiente de trabalho;  

b) Comunicar com antecedência, qualquer eventualidade que o impeça de exercer as 

atividades estabelecidas. 

5.3 O aluno de licenciatura será desligado do estágio nas seguintes hipóteses: 

a) Automaticamente, ao término do projeto;  

b) Pelo não comparecimento, sem motivo justificado  

c) Por conduta incompatível com a exigida pela Coordenação do projeto.  

6. DOS RESULTADOS   

6.1 A relação nominal dos candidatos classificados será divulgada no dia 08 de agosto 

de 2018 no portal do IFPB: www.ifpb.edu.br e nos murais/quadros do Campus de 

Campina/ IFPB.  

7. DO CONTATO 

Telefone: 2105-6206 

Whatsapp: 83 996691736 

Email: enem.cg@ifpb.edu.br 

Instagram: @enemsocial 

 

 

 

 

Thiago José Ferreira de Sousa          Golbery de Oliveira Chagas Aguiar Rodrigues 
     Coordenador do projeto                                Coordenador da Extensão                      

                                 

 

 

  

https://suap.ifpb.edu.br/bi/pesquisador/9708975839846755/

