Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Edital Nº 2/2021 - LRV-ENS/LRV-DG/CLRV/RTR/IFMT

SELEÇÃO DE DISCENTES VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM EM PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS AVANÇADO
LUCAS DO RIO VERDE
Convidamos os discentes dos Cursos Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio e Bacharelado em
Biotecnologia do IFMT - Campus Avançado de Lucas do Rio Verde, para par ciparem da seleção de discentes,
colaboradores VOLUNTÁRIOS, do Projeto de Pesquisa: Elaboração e caracterização sico-química e sensorial de
iogurte enriquecido com polpa de bacupari (Garcinia gardneriana ) e beterraba ( Beta vulgaris ), subme do ao
Edital nº º 09/2020 IFMT/LRV.
DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO:
Neste edital será selecionado um discente que atuará como colaborador voluntário na execução do projeto
durante o período de 13/12/2022 a 13/07/2022.
O estudante interessado em par cipar deverá se inscrever no período de 16 de junho de 2021, a par r das
15h00min, até o dia 19 de novembro de 2021, às 23h59min, por meio de formulário eletrônico Link :
https://forms.gle/ujYJ2rRtEH675vJv9
No ato da inscrição o candidato deverá informar todos os dados solicitados (nome completo, telefone, e-mail e
entre outros).
Após o período de inscrição o mesmo deverá par cipar de uma entrevista com o coordenador(a) do projeto por
videoconferência ou ligação telefônica em data e horário a ser agendada posteriormente.
REQUISITOS PARA O DISCENTE:
a) Estar regularmente matriculado em um dos cursos de nível médio ou superior ofertados pelo IFMT – Campus
Avançado Lucas do Rio Verde;
b) Não ser provável formando durante o período de execução do projeto de ensino;
c) Ter ainda, no mínimo, um mês de permanência na Instituição, após o término do projeto (10/03/2022);
d ) Apresentar disponibilidade de tempo e dedicação às a vidades do projeto, de no mínimo 5 (cinco) horas
semanais;
e) Não estar inadimplente junto aos Programas de Iniciação Cien ﬁca e Extensão do IFMT e do IFMT – Campus
Avançado Lucas do Rio Verde;
f) Não possuir, no ano vigente, registros por faltas disciplinares classificadas como médias, graves e/ou gravíssimas
conforme Artigo 15, do Regimento Disciplinar Discente.
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