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EDITAL 5/2021 - DG-FLORIAN/CAFLO/IFPI, de 3 de maio de 2021.

CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DO
PIAUÍ (IFPI) - CAMPUS FLORIANO-PI PARA O PROGRAMA IF MAIS EMPREENDEDOR NACIONAL

1.

DO OBJETIVO GERAL

1.1 Selecionar de 06 (seis) alunos do IFPI - Campus Floriano para participarem, na qualidade de bolsistas, para participarem do projeto “delivery
sustentável”, vinculado ao programa IFS Mais Empreendedor Nacional, regido pelo edital nº 05/2021 do IFSULDEMINAS.

2.

DAS ETAPAS

2.1 ETAPA 1: A etapa 1 consiste na inscrição por meio do Google Formulário: <https://forms.gle/f45TevYuqw268gLN9> tendo como critério de seleção
a disponibilidade de carga horária.
2.2 ETAPA 2: Análise do Currículo Lattes, tendo como critério principal o engajamento em outros projetos do Campus;

3.

DO PROJETO

3.1 O projeto “Delivery sustentável” tem por objetivo propor alternativas sustentáveis de para embalagens descartáveis poluentes utilizadas por empresas
do ramo de alimentos preparados que oferecem serviços “food delivery” na zona urbana do Município de Floriano-PI. Tais serviços vivenciaram um
aumento significativo da demanda em consequência do distanciamento social no contexto da pandemia de Covid-19, tendo como consequência o aumento
utilização de embalagens para o acondicionamento dos alimentos, que, em sua maioria são descartáveis e algumas compostas de materiais poluentes como
isopor, plástico e alumínio, que representam riscos ao meio ambiente e à saúde pública.
3.2 O projeto deverá contemplar, no mínimo 5 (cinco) empresas, do tipo Microempreendedor Individual- MEI, do ramo de alimentos preparados que
oferecem serviço “food delivery”, tais como: hamburguerias, confeitarias, lanchonetes, restaurantes, restaurantes de comida japonesa e tapicoarias que
utilizam embalagens poluentes.
3.3 A ações a serem desenvolvidas pelos bolsistas serão realizadas prioritariamente de forma remota como medida de prevenção e combate à pandemia do
coronavírus.

4.

DO PÚBLICO ALVO E VAGAS

4.1 Estudantes, regularmente matriculados no IFPI nos seguintes cursos: Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente, Curso Técnico Integrado em
Informática, Curso Técnico Subsequente em Informática, Licenciatura em matemática e Licenciatura em Ciências Biológicas.
4.2 Menores de 18 anos, não emancipados, caso sejam aprovados, deverão apresentar o Termo de Autorização dos Pais ou Responsável legal, devidamente
assinado.
Quadro de vagas:
QUANTIDADE DE VAGAS MODALIDADE
2 (duas) Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente
1 (uma) Curso Técnico Integrado em Informática
1 (uma) Curso Técnico Subsequente em Informática
1 (uma) Licenciatura em matemática
1 (uma) Licenciatura em Ciências Biológicas
4.3 Salvo a garantia de duas vagas para o Ensino Técnico, de qualquer nível (integrado, concomitante ou subsequente), quantidade de vagas para cada
modalidade de ensino poderá sofrer alterações, a critério do coordenador do projeto, dependendo do perfil dos inscritos.
4.4 Caso não tenha inscritos suficientes, as vagas serão preenchidas com inscritos de outra modalidade.
4.5 A remuneração dos bolsistas referente, ao pagamento de bolsas mensais, durante seis meses, de forma individual e indivisível, no valor de R$ 400,00,
está prevista no edital nº 05/2021 do IFSULDEMINAS.
4.6 O projeto terá duração máxima de 6 meses, com previsão de início para o mês de junho de 2021.

5.

CRONOGRAMA

DATA ATIVIDADE
04/05/21

Divulgação do edital de chamada pública

04/05/21 a 08/05/21, às 12:00
08/05/21

6.

Inscrições via Google Formulários

Divulgação dos resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 Questões omissas neste edital serão resolvidas pela docente Aryane Holanda Barros, coordenadora do projeto, por meio do e-mail:
aryhbarros@ifpi.edu.br
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