


Currículo atualizado, que contenha as principais atividades relacionadas às funções que são
objeto deste edital (Ex: obras produzidas, participação em eventos como monitores, estágios,
registro profissional, premiações, etc).

8. PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:

8.1 Análise de currículo.

    O currículo será analisado por uma equipe de professores que atribuirão uma nota para as experiências

(acadêmicas e profissionais) apresentadas nos currículos dos candidatos.

8.2 Entrevista
Os candidatos selecionados na análise de currículo serão convocados para entrevista, que
será conduzida pela equipe de seleção. A entrevista avaliará as condições de participação
dos estudantes, dadas as especificações do projeto. Neste momento, as comprovações de
informações apresentadas no currículo poderão ser solicitadas. 

8.3. Após a análise do currículo e entrevista serão publicados os resultados dos candidatos
selecionados, por ordem de classificação.

9. CLASSIFICAÇÃO

9.1 A lista será formada em ordem de colocação.
 
9.1.1 Como critério de desempate serão considerados, na seguinte ordem: i) participação e êxito
na Turma 2, ii) maior presença no módulo do curso; iii) maior pontualidade e participação nas
atividades do curso.

9.1.2 O candidato melhor classificado que não puder ou optar por não assumir a vaga para a qual
foi selecionado, quando convocado, perde sua vaga em favor do candidato seguinte, respeitada a
ordem de classificação

10. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

O resultado final deste processo será divulgado no dia 07/04/2022, no site do IFB.

11. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

8.1. O processo seletivo seguirá o cronograma a seguir:

Etapas do Processo Seletivo Data Local

Período de inscrições
30/03/2022 a
05/04/2022 
(até as 21h)

Formulário Online
https://forms.gle/uu4KscuScs5EVaj89https://forms.gle/uu4KscuScs5EVaj89

Entrevistas 06/04/2022
(10h até as 16h)

Google Meets, agendamento 
via e-mail

Resultado final
07/04/2022

Site oficial do IFB e 
Google Sala de Aula

Início das atividades

(Data provável).
11/04/2022

Recanto das Emas - DF, 30 de março de 2022.
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