
 

EDITAL INTERNO DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE 

EXTENSÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO DO GRUPO ASTRONÔMICO 

CARL SAGAN– IFES – CARIACICA 

 

 

O COORDENADOR DO PROJETO DE EXTENSÃO DO GRUPO ASTRONÔMICO 

CARL SAGAN (GACS) – IFES – CARIACICA, faz saber, pelo presente edital, que 

estarão abertas, no período de 28 de setembro à 01 de outubro de 2020, as inscrições 

para o Processo Seletivo para bolsista de extensão, sendo 1 vaga para o curso superior de 

Licenciatura ou Bacharelado em Física e 1 vaga para alunos do ensino médio integrado. 

 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 28 de setembro à 01 de outubro de 2020. 
 

2. FORMA DA INSCRIÇÃO: 

A inscrição deverá ser feita por e-mail com toda a documentação em anexo enviada para 

buffon@ifes.edu.br até as 23 horas do dia 01 de outubro de 2020. 

 

3. DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS: A inscrição deverá ser feita conforme 

procedimentos a seguir: 

 

a) Preencher por completo a ficha de inscrição informando TODOS os dados, de 

acordo com as instruções. 

 

b) Cadastrar obrigatoriamente e manter atualizado o currículo na plataforma lattes. 

 

c) Documentos a serem enviados. 

 

1- Ficha de inscrição preenchida e assinada. 

2- Cópia do CPF e RG. 

3- Cópia e link do Currículo na Plataforma Lattes. 

4- Comprovante atual de matrícula do curso que faz no IFES. 

5- Carta de intenção manuscrita, assinada e escaniada. 

 Relatar porque pretende concorrer a essa bolsa de extensão do projeto 

de extensão do GACS, enfatizando o tempo que está atuando no Grupo 

e as atividades que participou. 

 Declarar que não possui outra bolsa e especificar se está fazendo outra 

atividade além do curso, tais como: emprego, estágio, estudos, etc...  

 Declarar também a disposição de cumprir a carga horária do projeto. 

6- Quadro de disponibilidade de horários livres  

 

 

d) Os modelos da Ficha de inscrição, da carta de intenção e do quadro de 

disponibilidade de horários estão anexos a este edital. 

 

 

 



4. PRÉ REQUISITOS 

 

 O aluno para a vaga da graduação deve estar devidamente matriculado no Curso 

de Licenciatura ou Bacharelado em Física do Campus Cariacica do Ifes. 

 O aluno para a vaga do Ensino Médio Integrado deve estar devidamente 

matriculado no Ifes no Campus Cariacica e não pode estar cursando o terceiro ano 

do curso. 

 Para ambas as vagas os alunos devem ter no mínimo 1 ano de experiência 

comprovada de atuação no Grupo de Astronomia Carl Sagan. 

 

 

5. VAGAS: 

 

a) Vaga da graduação: Bolsa de R$ 400,00.  

b) Vaga do Ensino médio integrado: Bolsa de R$ 100,00. 

 

6. PROCESSO SELETIVO: 
 

O processo seletivo constará de uma única etapa através da carta de intenção. 

 

 

Cariacica (ES), 27 de setembro de 2020 

Prof. Luiz, Otavio Buffon 

Coordenador do Projeto de Extensão do GACS Ifes Cariacica 

 


