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1. CHAMADA PROJETO FÊNIX - SAINDO DO VERMELHO E PROJETO FÊNIX - FOCA NO CLIENTE

A COORDENADORIA DOS PROJETOS FÊNIX - SAINDO DO VERMELHO E FÊNIX - FOCA NO CLIENTE, TORNA PÚBLICA
A CHAMADA PARA A SELEÇÃO DE ATÉ DOZE BOLSISTAS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO NO ÂMBITO DO IFSULDEMINAS - CÂMPUS MACHADO, PARA ATUAR NESTES PROJETOS.

1. DOS PROJETOS

O PROJETO FÊNIX -  SAINDO DO VERMELHO é um trabalho aplicado de DIAGNÓSTICO E
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL direcionado para a área Contábil e Financeira. Tem as
características de um projeto integrado de ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, a ser
desenvolvido para o aprimoramento da gestão financeira do quotidiano empresarial, de
bares e restaurantes, no município de Machado e cidades do entorno de onde se originam
os alunos matriculados no curso Superior de Administração e Técnico Subsequente em
Administração - IFSULDEMINAS - Campus Machado. Tal projeto tem por objetivo auxiliar o
público alvo mais sensível e mais afetado pela Pandemia COVID-19.

O PROJETO FÊNIX -  FOCA NO CLIENTE é um trabalho aplicado de DIAGNÓSTICO E
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL. Trata-se de um projeto integrador de ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO, a ser desenvolvido para o aprimoramento da gestão do quotidiano
empresarial no município de Machado e cidades do entorno de onde se originam os alunos
matriculados no curso Superior de Administração e Técnico Subsequente em Administração
- IFSULDEMINAS - Campus Machado. Tal projeto busca impactar positivamente as ações
gerenciais nas organizações locais proporcionando o desenvolvimento das empresas e o
aprimoramento da gestão, contribuindo assim, para o desenvolvimento econômico local.

2. DA BOLSA

a) Trata-se de até 12 (doze) bolsas de extensão para alunos, regularmente matriculados,
que já tenham cursado, no mínimo, ⅓ do curso Superior de Administração e/ou Técnico
Subsequente em Administração no IFSULDEMINAS - Campus Machado. O valor das bolsas,
serão de R$ 250,00 mensais cada uma, referente ao período entre Setembro de 2020 a dezembro
de 2020, com carga horária de 10 horas semanais. A efe vação das bolsas, estará condicionada à disponibilidade
de recurso financeiro.

b) O valor mensal da bolsa destinado ao(à) bolsista é individual e indivisível.

c) A bolsa poderá ser cancelada a qualquer tempo:

• por desistência do(a) aluno (a);

• a pedido do(a) Coordenador(a);

• por não cumprimento das exigências do projeto;

• por trancamento de matrícula;

• por sanção disciplinar;



• por não inscrição pelo(a) aluno(a) em disciplinas no período de vigência da bolsa.

Parágrafo único: O(a) bolsista que ver sua bolsa suspensa, pelos mo vos acima, poderá ser subs tuído(a) no
decorrer do período, por outro(a), através de seleção gerida pelo(a) coordenador(a).

3. DAS FINALIDADES

As atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas envolverão:

Par cipação obrigatória na capacitação oferecida pelo SEBRAE - MG no dia 16/09/2020, em horário a ser
comunicado a posteriori.

Participação nas reuniões de trabalho convocadas pela coordenação do projeto;

Sistematização dos dados em planilhas;

Sistematização dos resultados dos diagnósticos organizacionais;

Em conjunto com o Coordenador elaborar proposta de solução para os problemas organizacionais -
Proposta de Consultoria;

Elaboração de relatórios parcial e final;

Outras a vidades, necessárias à execução do projeto, apontadas pelo Coordenador e outras ações ligadas
ao SEBRAE;

Apresentação dos resultados na Jornada Científica ou outros eventos científicos.

4. DAS INSCRIÇÕES

Para concorrer à bolsa, os interessados deverão efetuar inscrição exclusivamente online através do link abaixo:

https://forms.gle/SLjS6zYt41a7WSe38

Prazo de Inscrição: 09 de setembro de 2020 até as 18:00 do dia 10 de setembro de 2020.

5. PRÉ-REQUISITOS

Ser aluno regularmente matriculado nos cursos Superior de Administração e/ou Técnico
Subsequente em Administração no IFSULDEMINAS - Campus Machado.

• Ter concluído no mínimo, o ⅓ dos respectivos cursos;

• Ter um I.R.A (Índice de rendimento acadêmico)a maior ou igual a 7 (sete);

• Ter no mínimo 18 anos de idade;

• Ter disponibilidade de execução das a vidades propostas em Plano de Trabalho, em acordo com a Coordenação
responsável pelo projeto;

• Ter disponibilidade para dedicar 10 horas semanais ao projeto;

• Ter conhecimentos básicos de informática;

• Ter interesse em questões relativas a consultoria empresarial;;

• Para formalizar o recebimento da bolsa, os alunos selecionado deverão apresentar os documentos solicitados
pelo órgão responsável pelo pagamento no IFUSULDEMINAS - Câmpus Machado-MG.

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

a) I.R.A. A maior nota no I.R.A. equivalerá a 50 pontos e as demais receberão pontuações proporcionais (etapa
eliminatória e classificatória);

b) Entrevista – 50 pontos; .critérios a serem observados na entrevista: interesse, comprome mento,
relacionamento interpessoal, disponibilidade, experiência anterior, envolvimento com a vida acadêmica e
formação complementar (etapa classificatória).

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado preliminar das inscrições será divulgado no dia 10 de setembro de 2020 a partir das 20:00.
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