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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – PS 01/2019 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO  
 

SELEÇÃO DE DISCENTES DO CURSO DE BACHARELADO EM 
ADMINISTRAÇÃO DO IFES – CAMPUS COLATINA – PARA PREENCHIMENTO 

E ATUAÇÃO DE/EM VAGAS DE VOLUNTARIADO DO CURSO DE  PRÉ-
INCUBAÇÃO DO NÚCLEO INCUBADOR DE COLATINA (NIC) 

 
A Coordenação do Curso de Bacharelado em Administração do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), campus Colatina, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública, por meio deste Edital, a chamada para 
seleção de discentes do Curso de Bacharelado em Administração do Ifes, campus 
Colatina, para preenchimento e atuação de/em vagas de voluntariado do curso de 
pré-incubação do Núcleo Incubador de Colatina (NIC). 
 
1. Das considerações iniciais 
 
1.1 o Processo Seletivo 01/2019 é destinado à seleção de discentes, do curso de 
Bacharelado em Administração, do Ifes/campus Colatina, para preenchimento e 
atuação de/em vagas de voluntariado do curso de pré-incubação do Núcleo 
Incubador de Colatina (NIC); 
1.2 os discentes voluntários selecionados, por meio do Processo Seletivo 01/2019, 
darão suporte aos professores que ministrarão o curso pré-incubação do Núcleo 
Incubador de Colatina (NIC), nas seguintes áreas: Competências Empreendedoras, 
Utilize o Ambiente Virtual Moodle com eficiência, Organização de empresas, 
Effectuation, Matriz SWOT, Gestão Financeira, Canvas e Pitch; 
1.3 a atividade prevista neste Edital presume que os discentes voluntários, ao 
realizarem o trabalho em equipe com os professores responsáveis pelo curso de 
pré-incubação do Núcleo Incubador de Colatina (NIC), os auxiliem, a fim de apoiar 
os alunos selecionados para o curso pré incubação do Núcleo Incubador de Colatina 
(NIC), tendo em vista o planejamento e a execução das ações propostas, inclusive 
auxiliando os alunos no uso da plataforma moodle; 
1.4 os valores buscados e as ações a serem desenvolvidas são, respectivamente, 
éticos, morais e sociais e trabalho em equipe, compromisso com a comunidade, 
compartilhamento de conhecimento, comprometimento, dedicação, comunicação, 
planejamento e espírito de liderança; e 
1.5 o trabalho desenvolvido pelos discentes voluntários será certificado pelo Ifes 
campus Colatina. 
 
2. Dos objetivos 
 
2.1 Os objetivos da participação do aluno como voluntário do curso de pré 
incubação do Núcleo Incubador de Colatina (NIC) são os seguintes: oportunizar a 
conscientização do estudante para agir dentro de princípios éticos, morais, legais e 



 
 

cívicos; preparar cidadãos aptos para intervenção na realidade de forma 
empreendedora e criativa, ampliando os campos de atuação profissional; possibilitar 
a capacidade de planejamento, organização, direção, coordenação e controle de 
processos técnicos relacionados com as áreas de recursos humanos, finanças, 
produção e mercadologia; desenvolver visão holística e interdisciplinar que viabilize 
a busca por soluções complexas para problemas das diversas áreas das 
organizações públicas, privadas e terceiro setor; e capacitar o aluno para agir diante 
dos desafios provenientes de fatores econômicos, socioculturais, históricos e 
ambientais, políticos e tecnológicos, de forma a identificar oportunidades para 
diferenciação competitiva do empreendimento no mercado. 
 
 
3. Dos requisitos para a inscrição 
 
3.1. para concorrer às vagas de voluntariado como voluntário do curso de pré 
incubação do Núcleo Incubador de Colatina (NIC), o candidato deverá: 

a) ser estudante de qualquer uma das turmas do curso de Bacharelado em 
Administração do Ifes/campus Colatina; 

b) estar devidamente matriculado e frequentando; 
c) preencher o formulário on-line,  a partir da data de publicação deste Edital, 

observando o prazo e o horário máximos para envio – dia 12/05/2019, às 
23h59min.; e 

d) ter disponibilidade de tempo para participar das atividades, tais como: 
reuniões, orientações, encontros, palestras, eventos e viagens e, 
principalmente, estar disponível para as atividades realizadas conforme Matriz 
curricular e o cronograma de aulas: 
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Professor 
Responsável/Tutor C.H Total 

Informar as disciplinas organizadas temporalmente no período (data) / módulo, carga horária, presencial ou a 
distância, teórica ou prática, professor responsável. O modelo abaixo é apenas uma orientação. 

1 

Aula inaugural 
- Apresentação sobre o Ifes, a Agifes, a Incubadora do 
Ifes, o curso Competências Empreendedoras e o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle 
Competências Empreendedoras 
- Empreendedorismo: conceitos relacionados e 
competências empreendedoras 

X 
3h 

 
Coordenação e Comitê 
Gestor da Incubadora 

 
Thereza Cristina Ferrari 

Paiva 

03 08/05 

2 

Utilize o Ambiente Virtual Moodle com eficiência 
- Informações sobre o Moodle: como utilizá-lo, suas 
funcionalidades e seus recursos 
Introdução ao Curso: Contextualizando Incubadora de 
Empresas 
- Conceito de incubadora de empresas e como ela 
funciona no contexto do Ifes 

 

X 
3h 

Equipe NIC e bolsistas 
Emmanuel Marques 03 09 e 

10/05 

3 
Competências Empreendedoras 
- Empreendedorismo: conceitos relacionados e 
competências empreendedoras 

 X 
2h 

 
Thereza Cristina Ferrari 

Paiva 02  
13/05 

4 Organização de empresas X 
3h 

X 
1h Thiago Chiepe Saquetto 04 15/05 



 
 

5 
Effectuation 
- Metodologia e ferramentas para empreendedores 
efetuarem seus projetos inovadores 

X 
2h 

X 
1h 

Cláudia Guio Bragato 
 03 22/05 

6 

SWOT 
- Noções básicas de planejamento estratégico e 
análise SWOT (Forças, Oportunidades, Fraquezas e 
Ameaças) 

X 
2h 

X 
2h 

Gessélia da Costa Silva 
de Ataídes 

Mauriceia Soares 
PratissoliGuzzo 

04  
29/05 

7 
Gestão Financeira 

X 
3h 

X 
2h 

Cíntia Espanhol de Araújo 
/ Allana Mattos de 

Andrade /  
Samuel Potin 

05 05/06 

8 
Canvas 
- Modelo de Negócio: lógica da criação, entrega e 
captura de valor por parte da organização 

X 
3h 

X 
3h 

Gessélia da Costa Silva 
de Ataídes 

Mauriceia Soares 
PratissoliGuzzo 

06  
12/06 

9 
Pitch 
- Como preparar uma apresentação com o objetivo de 
vender uma ideia de negócio 

X 
2h 

X 
1h  03 19/06 

10 

Apresentação dos projetos para avaliação e seleção 
da Incubadora 
- Apresentação de pitch dos projetos para avaliação, 
seleção e sugestão de melhorias por parte da 
Coordenação e Comitê Gestor da Incubadora 

X 
4h 

 
Coordenação e Comitê 
Gestor da Incubadora 

Professores 
04 

 
 

26/06 

11 

Aula de encerramento do curso 
- Apresentação de pitch dos projetos selecionados 
para uma banca de avaliadores externos, ligados às 
áreas de empreendedorismo, inovação e tecnologia 

X 
3h 

 
Coordenação e Comitê 
Gestor da Incubadora e 

convidados externos 
03 

 
 

27/06 

Carga horária total 40h 
· as datas das aulas podem ser alteradas. 

 
4. Da  inscrição 
 
d.1 o candidato deverá realizar a inscrição no período de 07 a 12 de maio de 2019; 
e 
d.2 a inscrição será feita exclusivamente via internet, por meio de formulário 
disponibilizado online, em mídias sociais. 
 
 
5. Das vagas 
 
5.1 serão disponibilizadas 04 (quatro) vagas para voluntariado do curso de pré 
incubação do Núcleo Incubador de Colatina (NIC). 
 
 
6. Da seleção  
 
6.1 serão selecionados somente os discentes que efetuarem, devidamente, a 

inscrição e que atenderem todas as exigências previstas  nos itens 3 e 4 deste 
Edital; 

6.2 A seleção é composta por 02 (duas) fases, de caráter eliminatório, constituídas 
de: 

a) 1ª Etapa: preenchimento do formulário online.  
b) 2ª Etapa: entrevistas individuais. 

 
 

7. Da classificação 
 



 
 

7.1 serão classificados, dentro das vagas, os candidatos que obtiverem as quatro 
maiores pontuações, a serem contabilizadas na entrevista; e 
7.2 os demais candidatos, suplentes, serão classificados, por ordem descrescente 
de pontuação.  
 
8. Dos resultados 

 
8.1 os resultados serão divulgados, gradativamente, tendo em vista cada uma das 
etapas evidenciadas no item 6.2 deste Edital, em data prevista no item 9, também 
deste Edital; 
8.2 em caso de empate, será considerado, como critério de desempate, o maior 
coeficiente de rendimento dos candidatos envolvidos; caso o aluno ainda não tenha 
esse coeficiente, será utilizada a nota do Enem; 
8.3 o resultado final será divulgado pela Coordenadoria do Curso Bacharelado em 

Administração; e 
8.4 o resultado será afixado no mural do hall de entrada do Ifes/campus Colatina. 
 
9. Das responsabilidades 
 
9.1 o discente selecionado deverá: 

a) cumprir as regras do curso e da turma; e 
b) realizar, com eficiência e eficácia, as tarefas pertinentes à função (ões) que 

lhe for(em) atribuída(s) pelos professores do curso de pré-incubação do 
Núcleo Incubador de Colatina. 

 
10. Do cronograma 
 

Data Evento 

07/05/2019 Lançamento  do Edital 

07 a 12/05/2019 Período de Inscrição 

13/05/2019 Resultado da 1ª etapa 

14/05/2019 Entrevista 

15/05/2019 Resultado da 2ª etapa 

16/05/2019 Início das atividades no NIC 

 
 
11.  Das observações finais 
 
11.1 a participação como voluntário do curso de pré incubação do Núcleo Incubador 
de Colatina (NIC)será aproveitada como atividade extracurricular, desde que não 
seja realizada no horário de aula do voluntário e que o discente tenha assinado, 
devidamente, todas as folhas de frequência, enquanto voluntário; 
11.2 é de inteira responsabilidade dos discentes a consulta dos resultados, o 
cumprimento dos prazos estabelecidos no item 9, bem como o acompanhamento de 
possíveis alterações desde Edital; e 



 
 

11.3 a validade deste Processo Seletivo será em consonância com o tempo 
previsto para o funcionamento do curso, selecionada por intermédio do Edital da 
Coordenação de Curso do Bacharelado em Administração, contado a partir da data 
de publicação do resultado final. Caso haja vacância, por motivo de desistência, 
dentro do prazo de funcionamento do curso, o suplente poderá ser convocado para 
o preenchimento da vaga surgida. A convocação, se houver, será informada por 
email. 
 
 
 
 

Colatina, 06 de abril de 2019. 
 
 

 
 

Thereza Christina Ferrari Paiva 
Coordenação de Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


