
  

 
  
  

  
  

EDITAL HTO. 027/2020 

PROGRAMA BOLSA ENSINO - CÂMPUS HORTOLÂNDIA 

 

1- ABERTURA 

O Diretor Geral do IFSP - Câmpus Hortolândia, no uso de suas atribuições, faz saber que, 

através da Coordenadoria Sociopedagógica, estão abertas as inscrições para o Programa de 

Bolsa Ensino, para os alunos regularmente matriculados neste câmpus e frequentes, nos cursos 

presenciais com carga horária acima de 200 (duzentas horas), sem vínculo empregatício, que 

por meio de seleção e assinatura de termo de compromisso, irá executar atividades que 

complementem sua formação profissional, observando os critérios abaixo referendados. 

 

 

2- DO PROGRAMA  

O Programa de Bolsa Ensino visa apoiar a participação dos discentes em atividades 

acadêmicas de ensino e projetos de estudos que contribuam para formação integrada e para o 

aprimoramento acadêmico e profissional do estudante em sua área de formação, sob orientação 

e acompanhamento do coordenador do projeto e da Coordenadoria Sociopedagógica.  A carga 

horária é de no mínimo 15 e no máximo 20 horas semanais, sendo o máximo de 04 (quatro) 

horas diárias no contra turno do curso.   

 

 

3- VALOR, QUANTIDADE DE BOLSAS E DURAÇÃO DO PROJETO 

Serão selecionados 2 (dois) bolsistas. A quantidade de bolsas foi definida mediante 

orçamento para o ano de 2020. O valor da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

E a duração será de 4 (quatro) meses, de setembro à dezembro de 2020..   

 

4- INSCRIÇÃO 

O formulário para a inscrição encontra-se ao final deste documento (Anexo I) e deverá ser 

preenchido, assinado e enviado para o e-mail da Coordenadoria Sociopedagógica 

csp.hto@ifsp.edu.br no período de 03 a 07 de Agosto de 2020. Não serão aceitas inscrições 

com formulários e documentação incompletos. Na inscrição optar por um dos projetos abaixo 

de acordo com os pré-requisitos indicados: 

 

Projetos  Número de 

bolsistas 

Pré-requisitos para seleção do bolsista 

Experiência prática de 

manutenção preventiva em 

parque tecnológico de 

informática.  

1 O aluno deve assíduo e responsável no comprimento 

das suas atividades como bolsista bem 

como em suas atividades acadêmicas.  Da mesma 

forma, são características essenciais a vontade 

de aprender e a capacidade de resolução de 

problemas. Além disso, é desejado boa desenvoltura 

para comunicação com os colegas de trabalho e nos 

atendimentos. 
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Disciplinas que o candidato deve estar cursando 

ou tenha cursado com aproveitamento:  

 
* Algoritmos e 

Programação 

* Linguagem de 

Programação I 

* Arquitetura de 

Computadores 

* Sistemas 

Operacionais 

* Redes de 

Computadores 

Curso: Tecnologia em 

Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas 

* Redes de 

Computadores 

* Projetos de Redes 

* Introdução a 

Sistemas 

Operacionais 

* Manutenção de 

Computadores I 

* Manutenção de 

Computadores II 

* Lógica de 

Programação 

Curso: Técnico em 

manutenção e 

Suporte em Informática 

* Organização de 

Computadores 

* Redes de 

Computadores 

* Linguagem de 

Programação I 

Curso: Técnico de 

Informática Integrado 

ao Ensino Médio 

 

 

Instalação e  Configuração 

de Infraestrutura de 

Informática 

 

 

1 

 

É imprescindível que o bolsista tenha pró 

atividade, seja assíduo e tenha interesse em 

aprender, além de ser organizado e responsável. 

Além disso, é importante que o mesmo  tenha 

apresentado essas características em sala de aula. 

 
Disciplinas que o candidato deve estar cursando 

ou tenha cursado com aproveitamento:  

 
* Projeto e 

Infraestrutura de 

Redes 
 

* Manutenção de 

Computadores II 
 

Curso: Técnico em 

Manutenção e Suporte em 

Informática 

* Arquitetura de 

Computadores 
 

* Redes de 

Computadores 

Curso: Tecnologia em 

Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas 



  

 
  
  

  
  

* Manutenção de 

Computadores e 

Sistemas 

Operacionais 
* Redes de 

Computadores I 

Curso: Técnico de 

Informática Integrado 

ao Ensino Médio 

 

 

 

5- DOS DOCUMENTOS 

Deverão ser anexados junto ao e-mail com a ficha de inscrição as cópias simples (ou 

fotos) dos seguintes documentos:  

 RG e CPF do aluno; 

 Comprovante de endereço.  

 

 

6- SELEÇÃO 

A seleção será realizada do dia 12 a 20 de agosto de 2020. Será verificado se o estudante 

possui os pré-requisitos necessários à atuação em cada projeto, como destacado na planilha no 

item 4 (INSCRIÇÃO), deste Edital. O estudante deverá entregar o formulário preenchido e 

documentos comprobatórios conforme previsto neste Edital. As entrevistas serão agendadas 

pelo (a)s professor (a)s responsáveis pelos projetos.  

 

7- DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

O resultado será divulgado em notícia, no site do câmpus  - www.hto.ifsp.edu.br - até o 

dia 25 de Agosto de 2020. Em casos especiais a divulgação se dará ao longo do ano letivo.  

 

8- DO ACESSO AO PROGRAMA  

Serão atendidos pelo Programa, os estudantes que apresentarem documentação exigida e 

atendam os pré-requisitos dispostos na tabela do item 4 desse Edital. Também são requisitos 

para aprovação os itens abaixo destacados:  

I - Não possuir atividade remunerada.  

II- Esteja cadastrado no Programa Bolsa Ensino, por meio de ficha de inscrição. 

III -  Ter disponibilidade de tempo para as atividades da Bolsa Ensino. 

 

 

Hortolândia, 28 de Julho de 2020.                     

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  
  

  
  

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO - BOLSA ENSINO 

 

 

Nome:_____________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/______ Estado civil: ______________Idade:________ 

RG:________________CPF:__________________Naturalidade_______________________________

Estado ______________  Endereço: _____________________________________________________ 

nº._______compl.________Bairro:_____________________Cidade:___________________________

CEP: ________________Telefone:_____________________Celular:___________________________ 

E-mail: __________________________________Prontuário__________________________________ 

Curso: _______________________________Módulo/Semestre:____________Período:___________ 

Reprovado em alguma disciplina: (    ) Sim (    ) Não 

Se reprovado, em qual disciplina: _______________________________________________________ 

Projeto escolhido: _______________________ ____________________________________________ 

Por que você está se inscrevendo para Bolsa Ensino? Como você acha que pode contribuir como 

bolsista? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

*Entregar junto com cópia simples do RG, CPF e comprovante de endereço. 

 

  

Hortolândia, _______ de __________________ de 2020. 

 

 

 ______________________________________   _______________________________ 

    Assinatura do Responsável (menor 18 anos)                                                     Assinatura do aluno 
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