
 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 

 

Seleção de Bolsistas (Edital 14 / 2018 / PROPEX / IFS - PBiex) 

 

 

A seleção para a vaga de bolsista destinada ao NAEC / PRODIN será realizada na sexta-feira, 

14/12/2018, a partir das 9:00 h, no Centro de Pós-Graduação do Instituto Federal de Sergipe 

(Anexo II da Reitoria), localizado na Rua Francisco Portugal, 150. Bairro Salgado Filho. 

 

Ao chegar no local, procurar por Wesley Oliveira na Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional (PRODIN). 

 

A seleção contará com prova, entrevista e análise curricular, conforme critérios detalhados a 

seguir: 

 

 

1. Prova – Máx. 100 pontos e Peso 3 

 

A prova conterá questões de nível introdutório que envolvam conceitos, cálculos e interpretações 

das relações entre variáveis econômicas e seus resultados. Na ausência de imprevistos, a prova 

será realizada mediante uso de computador, com software Microsoft Excel ou LibreOffice Calc. 

Em caso de imprevistos, a prova será escrita. Assim, de forma preventiva, recomenda-se trazer 

calculadora científica ou normal. 

 

A prova será realizada na sexta-feira, 14/12/2018, às 9:00 h, no local indicado no início deste 

informativo. 

 

 

2. Entrevista -  Máx. 100 pontos e Peso 4 

 

Candidato (a) Horário da entrevista 

Nathalia Francelina Santos Andrade 10:00 h 

Matheus Alberto Cardoso Silva 10:20 h 

Joas Alef Santos Limeira 10:40 h 

Larissa Conceição Cardoso Santos 11:00 h 

 

 

3. Análise Curricular – Máx. 100 pontos e Peso 3 

 

Os pontos da Análise Curricular (AC) serão calculados da seguinte forma: 

 

 𝑨𝑪 = (𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑥 0,4) + (𝐼𝐸𝐴𝑝 𝑥 0,6) 

 

Onde “lattes” = Pontuação atribuída à análise do currículo lattes; 

IEAp = Índice de Eficiência Acadêmica Padronizado, calculado proporcionalmente em relação ao valor 

máximo do IEA dentre os candidatos inscritos. 

 

𝐼𝐸𝐴𝑝 =
𝐼𝐸𝐴𝑖

𝐼𝐸𝐴𝑚𝑎𝑥
 𝑥 100,    Onde 𝐼𝐸𝐴𝑖 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑎𝑑ê𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 "𝑖". 



 
 

 

Currículo lattes – máx. 100 pontos 

 

Critério Peso sobre a pontuação do Currículo 

Participação em atividades extracurriculares 

(Ex.: Empresas JR, etc.) 
20% 

Participação em Projetos de Iniciação Científica 20% 

Experiência profissional anterior 

(Estágio ou emprego) 
20% 

Publicação de trabalhos acadêmicos 

(Máx. 4 trabalhos) 
20% 

Apresentação de trabalhos acadêmicos 

(Máx. 2 trabalhos) 
10% 

Organização de eventos 10% 

 

Caso queiram incluir algum item relevante para pontuação do currículo lattes, além dos que já 

foram enviados por e-mail na inscrição, basta levar a cópia simples do documento de 

comprovação (certificados, declarações, etc.). 

 

 

A Nota Final (NF) da seleção será dada por: 

 

𝑵𝑭 = (𝑷𝒓𝒐𝒗𝒂 𝒙 𝟎, 𝟑) + (𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒙 𝟎, 𝟒) + (𝑨𝑪 𝒙 𝟎, 𝟑) 

 

 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail naec@ifs.edu.br ou através do telefone 

(79) 3711-1876. 

mailto:naec@ifs.edu.br

