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 EDITAL Nº 02/2017 

O Curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade Vale do 

Salgado, autorizado pela PORTARIA MEC. SESu Nº 603 de 29 de Outubro de 2014, torna 

público, para conhecimento dos interessados, o presente Edital que regulamenta o 

processo de inscrição e seleção para o Grupo de Estudos e Pesquisas em Exercício 

Físico e Saúde de Escolares.  

 

1. DO OBJETO: 

 Constitui objeto deste Edital a seleção de 10 acadêmicos (as) para o Grupo de 

Estudo e Pesquisa em Exercício Físico e Saúde de Escolares, para 

desenvolverem as atividades relacionadas ao mesmo. 

 

2. DOS PARTICIPANTES: 

Poderão concorrer nesta seleção somente os alunos que comprovadamente 

preencham aos seguintes requisitos: 

 Estar cursando Educação Física; 

 Média Global ≥ 7,0 

 Ter disponibilidade para dedicação às atividades direcionadas ao projeto. 

 Não poderá participar do projeto, o(a) aluno(a) que possuir vínculo em 

outros projetos de extensão da instituição, e/ou do mesmo curso. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES: 

 Participar efetivamente dos encontros às terças-feiras das 18h30min às 

21h30min; 

 Apresentar à coordenação e professores do projeto, relatórios mensais do 

trabalho desenvolvido; 

 Cumprir o cronograma do projeto; 

 Participar efetivamente das coletas e redação dos projetos que serão 

desenvolvidos no referido grupo, sob orientação dos docentes participantes do 

projeto; 

 Realizar devolutivas nos ambientes de coleta. 

 



 
 

          Curso de Educação Física  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
_________________________________________________________________________ 

 
Rua Monsenhor Frota, nº 609, CEP 63430 – 000, ICÓ - CE 

Contatos: (88) 3561-2760 
Facebook: facebook.com/icofvs 

Web: www.fvs.edu.br 

 
 

4. DO PRAZO DO PROJETO 

 O projeto terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, mediante a 

comprovação de aproveitamento do mesmo; 

 A renovação fica condicionada a avaliação da disponibilidade, compromisso e 

responsabilidade dos estudantes, envolvidos; 

 Em qualquer tempo, o aluno selecionado poderá ser desligado quando não 

responder as suas atribuições. 

 

5. DO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 Os alunos selecionados desenvolverão suas atividades na Faculdade Vale do 

Salgado e nos sítios de coleta em casos de pesquisas in loco. 

 

6. DAS PENALIDADES: DESLIGAMENTO DO PROJETO  

 Serão excluídos do Projeto os (as) integrantes que tiverem 3 (três) faltas 

consecutivas. 

 Serão excluídos do Projeto alunos (as) que tiverem um aproveitamento 

acadêmico inferior a 75% das disciplinas cursadas após ingresso no projeto. 

 

7. DO PROCESSO SELETIVO: 

O processo seletivo constará de duas fases:  

 1ª.  Fase: Análise Curricular; 

 2ª.  Fase: Entrevista. 

A primeira etapa, consiste na entrega da documentação para análise 

curricular.  

A Segunda etapa consistirá em uma entrevista de caráter classificatório e 

eliminatório que versará, sobre, disponibilidade e perfil do aluno às tarefas do projeto. 

 

8. DA INSCRIÇÃO: 

 PERIODO: 26 de Abril a 05 de Maio de 2017. 

 LOCAL: Recepção da FVS e Coordenação do Curso de Educação Física.   
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 DOCUMENTACAO EXIGIDA: Ficha de inscrição preenchida, Curriculum 

Lattes Atualizado no semestre 2017.1, declaração pessoal de disponibilidade 

para o desenvolvimento das atividades propostas e Xerox do Histórico 

Acadêmico. 

 TAXA DE INSCRIÇÃO: 3,00 reais. OBS: O valor da taxa de inscrição não tem 

fins lucrativos, sendo que os valores serão destinados para as atividades do 

projeto.  

 

 

9. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

 

Período de Inscrição 24 de Abril a 05 de Maio de 2017 

Analise curricular 08 de Maio de 2017 

Entrevista  09 de Maio de 2017 

Resultado Final  12 de Maio de 2017 

Reunião com os Selecionados e Início 

das Atividades 

16 de Maio de 2017  

 

 

OBS.: 

 O agendamento da entrevista ocorrerá após a análise curricular. 

 A avaliação e o julgamento dos candidatos serão efetuados pela Coordenação do 

projeto; 

 Serão rejeitadas as inscrições que omitirem qualquer elemento exigido no edital, 

ou que não contenham informações suficientes que permitam a perfeita 

avaliação; 
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Icó, CE, 24 de Abril de 2017 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

                                                  Prof. Esp. Paulo Henrique de Souza  

                                                       Coordenador do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

  


