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SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA DISCENTE BOLSISTA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL À 
INOVAÇÃO - PETI PARAÍBA – CAMPUS GUARABIRAA Diretoria de Desenvolvimento do Ensino do IFPB – Campus Guarabira no uso de suas atribuiço� es, torna pu� blico o presente Edital que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado para seleça�o de estudantes do Curso Superior em Tecnologia em Sistemas para Internet, em conformidade com o Edital 24/2022 – FUNDAÇA- O DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAI1BA – FAPESQ, nos termos aqui estabelecidos, para fins de participaça�o no projeto aprovado no referido Edital.
1 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS1.1 O  presente  edital  tem  como  finalidade  selecionar  discentes  bolsistas  para  atuarem  no  PETI Paraí�ba  no IFPB-N Campus Guarabira.  Proposta aprovada por meio do Edital  nº 24-2022/FAPESQ – PROGRAMA DE EDUCAÇA- O TUTORIAL A:  INOVAÇA- O – PETI PARAI1BA.1.2 O processo seletivo  simplificado sera�  organizado  pelo  coordenador da proposta  aprovada,  no a=mbito  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Sistemas  para  Internet,  respeitando  os  princí�pios  da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficie=ncia.1.3 A presente chamada integra o Programa PETI/FAPESQ, cujo objetivo geral e�  fortalecer a formaça�o acade=mica  de  discentes  dos  cursos  de  graduaça�o  da  IES  do  estado,  com  aço� es  voltadas  para  o empreendedorismo inovador,  com atuaça�o tambe�m na conexa�o de projetos de inovaça�o da academia com demandas do setor produtivo do estado da Paraí�ba. 
2 DO CRONOGRAMAEVENTO DATA / PERI1ODOInscriço� es 20 a 21 de setembro de 2022 ate�  aA s 20:00Perí�odo de seleça�o 22 de setembro de 2022 aA s 09:00Resultado Preliminar 22 de setembro de 2022 ate�  20:00Interposiça�o de Recursos 23 de setembro de 2022  ate�  20:00Resultado Final da Avaliaça�o 26 de setembro de 20222.1 A interposiça�o de recurso em face do Resultado Preliminar devera�  ser realizada por meio de e-mail enviado aA  Coordenaça�o do Programa no a=mbito do campus Guarabira no seguinte endereço eletro= nico: 
joao.melo@ifpb.edu.br,  informando a motivaça�o,  exclusivamente  no prazo definido no cronograma. Na�o sera�o apreciados recursos intempestivos e/ou sem fundamentaça�o.
3 DOS REQUISITOS3.1 Para se candidatar aA  vaga de discente bolsista, o interessado devera� :
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a)  Estar  regularmente  matriculado  no  curso  de  Tecnologia  em  Sistemas  para  Internet,  no  campus Guarabira do IFPB onde sera�  desenvolvido o projeto. Estudantes matriculados no primeiro, penu� ltimo ou u� ltimo perí�odo do seu curso de graduaça�o, no ato de submissa�o da proposta, na�o podera�  integrar as equipes executoras.b) Ter disponibilidade de, ao menos, 20 (vinte) horas semanais aA s atividades do projeto, sem prejuí�zo das demais atividades acade=micas.c) Na�o ser bolsista de qualquer outro programa de concessa�o de bolsa ou possuir ví�nculo empregatí�cio com qualquer empresa ou instituiça�o empregadora.
4 DAS ATRIBUIÇÕES4.1 Participar da execuça�o do projeto com dedicaça�o de 20 (vinte) horas semanais.4.2 Cumprir com as atividades estabelecidas nas Metas/Atividades previstas na proposta, atendendo as solicitaço� es do coordenador.4.3 Preencher, assinar e entregar ao coordenador, mensalmente, as listas de freque=ncia e ou relato� rios de atividades desenvolvidas.4.4  Na�o  se  afastar  das  atividades  acade=micas  por  mais  de  15  (quinze)  dias,  durante  a  vige=ncia  do programa.4.5  Comunicar  imediatamente  ao  coordenador  do projeto  qualquer  impedimento de  participaça�o  no projeto e execuça�o das atividades.4.6  Submeter,  em conjunto  com o coordenador,  os  resultados parciais  e/ou finais  do  programa  aos  eventos institucionais do IFPB e da FAPESQ.4.7 Prestar esclarecimentos sobre o projeto, quando solicitado, a qualquer tempo, pelo coordenador da  proposta, pelo IFPB ou pela FAPESQ.4.8 Citar nas publicaço� es acade=micas, peças gra� ficas, audiovisuais e redes sociais, obrigatoriamente, o apoio da FAPESQ.
5. DAS BOLSAS5.1  Podera�o  ser  concedidas  ate�  07  (sete)  quotas  de  bolsas,  cada  qual  com a  seguinte  composiça�o  e respectivos valores mensais unita� rios:
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Edital Nº 35/2022, de 19 de setembro de 2022a) 05 (cinco) bolsas de iniciaça�o cientí�fica, destinadas a discentes dos cursos de graduaça�o integrantes da equipe executora do projeto, no valor mensal unita� rio de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com duraça�o de 12 (doze) meses.b) 02 (duas) bolsas de iniciaça�o cientifica com duraça�o de 06 (seis) meses no valor mensal unita� rio de R$ 400,00  (quatrocentos  reais).  Apo� s  os  seis  primeiros  meses  do  projeto,  essas  bolsas  podera�o  ser concedidas aos discentes volunta� rios.5.2 O pagamento das bolsas e�  gerenciado pelo setor financeiro da FAPESQ e os valores sa�o creditados exclusivamente nos bancos Bradesco ou Next. No caso do discente ser selecionado, o mesmo deve ter  conta nesses estabelecimentos banca� rios.
6. DA INSCRIÇÃO6.1 A inscriça�o sera�  realizada no perí�odo informado no item 2 (cronograma), ate�  as 23h59, por meio de formula� rio eletro= nico disponí�vel no endereço: https://forms.gle/xoGa88Yzyu7Bnoue9.6.2 Na�o sera�o aceitas inscriço� es em desacordo com as normas e prazos deste edital.
7. DA SELEÇÃO7.1 A seleça�o sera�  realizada pelo coordenador do projeto e um outro docente do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet por meio de entrevistas individuais.7.2  Na  entrevista,  o  candidato  sera�  pontuado  com  uma  nota  que  varia  entre  0  (zero)  e  10  (dez), resultante de me�dia aritme� tica das notas atribuí�das pelos avaliadores.7.3  Sera�o  abordados,  na  entrevista,  quesitos  que  demonstrem  a  aptida�o  dos  candidatos  aA  a� rea  da proposta  do  PETI,  conhecimento  sobre  compete=ncias  e  atribuiço� es  do  discente  bolsista,  como  a disponibilidade de hora� rio para participaça�o nas atividades.7.4 O hora� rio e o local de realizaça�o das entrevistas, sera�  informado pelo coordenador do projeto por meio do e-mail informado no ato da inscriça�o.7.5 Os alunos devera�o comparecer ao local estabelecido e no hora� rio previamente informado no e-mail do(a) candidato(a).7.6  Sera�o  classificados(as)  para  as  vagas  contidas  neste  edital  os(as)  alunos(as)  que  apresentarem melhor desempenho nas entrevistas individuais.7.7 Em caso de empate, os crite�rios de desempate utilizados sera�o, em ordem, os seguintes:a) maior Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE);b) o candidato com idade maior, entre os concorrentes.

https://forms.gle/xoGa88Yzyu7Bnoue9
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8 DO CANCELAMENTO E DESLIGAMENTO8.1 O cancelamento da bolsa ou desligamento do discente bolsista podera�  ocorrer a qualquer momento, por solicitaça�o do coordenador do projeto ou a pedido do pro� prio bolsista, com apresentaça�o formal de motivos que ensejaram a solicitaça�o.8.2 As bolsas sera�o canceladas nos seguintes elencados abaixo.a) Interrupça�o do projeto antes do final de sua execuça�o, por solicitaça�o do coordenador.b) Trancamento de matrí�cula.c) Desiste=ncia da bolsa ou do curso.d) Abandono do curso.e) Descumprimento dos regulamentos institucionais.f) Por descumprimento das regras estabelecidas neste edital.g) Na�o cumprimento das tarefas inerentes ao discente bolsista.8.3 Em caso de convocaça�o  de bolsista  para  preenchimento de vaga ociosa,  devera�  seguir  a  lista de classificaça�o do resultado deste edital.
9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS9.1 E1  de responsabilidade do interessado o acompanhamento de todas as informaço� es  e publicaço� es referentes a este edital.9.2 A inscriça�o implicara�  a ta� cita aceitaça�o dos prazos e condiço� es estabelecidos neste edital e no edital ao qual o projeto foi aprovado, dos quais o proponente na�o podera�  alegar desconhecimento. O edital FAPESQ  pode  ser  consultado  em:  https://fapesq.rpp.br/editais/editais-abertos/edital-no-24-2022-programa-de-educacao-tutorial-a-inovacao-peti-paraiba.pdf/view.9.3  O  campus  na�o  se  responsabiliza  por  submissa�o  na�o  recebida  por  motivo  de  ordem te�cnica  dos computadores,  falhas  de  comunicaça�o,  congestionamento das linhas  de  comunicaça�o,  bem como por quaisquer outros fatores que impossibilitem a transfere=ncia de dados.9.4 Todas as informaço� es prestadas pelo proponente sa�o de sua total responsabilidade. A utilizaça�o de documentos ou informaço� es falsas implicara�  na exclusa�o da proposta e apuraça�o de responsabilidades.9.5 A constataça�o de descumprimento de regras deste edital, assim como do edital ao qual o projeto foi  aprovado, podera�  acarretar na apuraça�o de fatos e devoluça�o dos valores financeiros recebidos.9.6 O presente edital podera�  ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em parte, por motivo  de interesse pu� blico ou exige=ncia legal, sem que isso implique direito aA  indenizaça�o ou reclamaça�o de qualquer natureza.9.7 As atividades propostas devem observar as orientaço� es de medidas preventivas do Ministe�rio da Sau� de  e  da  Organizaça�o  Mundial  da  Sau� de,  de  modo  a  resguardar  a  todos  os  envolvidos,  com 
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Edital Nº 35/2022, de 19 de setembro de 2022obrigatoriedade de aquisiça�o/utilizaça�o dos equipamentos de proteça�o individual (EPI) necessa� rios para as atividades presenciais,  e ainda,  respeitar as medidas de mobilidade urbana, condiço� es sanita� rias e epidemiolo� gicas  estabelecidas  pelas  autoridades  federais,  estaduais  e/ou  municipais,  assim como  os normativos internos do IFPB.9.8 Os casos omissos sera�o resolvidos pela coordenaça�o do projeto no a=mbito do IFPB Campus Guarabira.9.9  Demais  du� vidas  sobre  o  processo  seletivo  podem  ser  sanadas  por  meio  do  correio  eletro= nico: joao.melo@ifpb.edu.br
Guarabira, 19 de setembro de 2022.

                                                                         

Lusia Mary Rolemberg Menacho
Diretora de Desenvolvimento de Ensino

IFPB – Campus Guarabira
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