
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Alagoas- Campus Satuba 
 

Perguntas frequentes - Edital de seleção de bolsistas residentes 

Projeto Residência Profissional Agrícola - Ifal/MAPA 

 

✓ A seleção de bolsista para residência profissional agrícola (Agroresidência) tem 

alguma relação com o processo seletivo para ingresso nos cursos do Ifal?  

Não. São processos distintos.  

  

✓ O que é o projeto residência profissional agrícola (Agroresidência) Ifal/MAPA? 

Trata-se de um projeto que visa a inserção de jovens de 15 a 29 anos no mercado 

de trabalho nas áreas de ciências agrárias e afins.  

 

✓ Sou aluno do Ifal, mas ainda não concluí todas as disciplinas, posso me inscrever? 

Não. O estudante do Ifal deve ter cursado todas as disciplinas, a contar do início 

das atividades no Projeto Residência Profissional Agrícola - Ifal/MAPA, previsto 

para 08/03/2021.  

 

✓ Sou aluno do Ifal, concluí todas as disciplinas, mas ainda não realizei o estágio, 

posso me inscrever? 

Sim. No momento da inscrição você deve apresentar o histórico escolar 

atualizada, onde consta o desempenho acadêmico e que não tem disciplinas 

pendentes. 

 

✓ Sou aluno do Ifal, qual comprovante de que concluí todas as disciplinas devo 

apresentar, conforme exigido no item 4.2, inciso iii, do Edital? 

O histórico escolar atualizado, onde consta o desempenho acadêmico e que não 

tem disciplinas pendentes, servirá como comprovante. 

 

✓ Quando abro o formulário de inscrição aparece uma mensagem que não aceita 

mais resposta, o que devo fazer? 

Como é necessário anexar os documentos comprobatórios, o formulário, por ser 

de domínio do google, exige que o login seja feito numa conta gmail. Caso o 

candidato não tenha uma conta gmail, deverá criá-la gratuitamente e se inscrever 

por meio dela. 
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✓ Concluí a submissão do formulário de inscrição e percebi que esqueci de anexar 

algum documento exigido no Edital, o que devo fazer? 

Você poderá fazer uma nova inscrição anexando todos os documentos 

corretamente. Caso seja identificada mais de uma inscrição de um(a) candidato(a), 

será considerada a mais recente. 

 

✓ Onde encontro os Anexos I e II, exigido no item 4.2, inciso v, do Edital?  

No final do Edital, após as assinaturas, constam os Anexos I e II.  

 

✓ Considerando que são vários documentos exigidos no item 4.2 do Edital, como 

devo enviá-los? 

O(a) candidato(a) deverá juntar todos os documentos em um único arquivo no 

formato pdf e anexar no local apropriado no formulário antes da submissão. As 

declarações (Anexo I e II) devem ser preenchidas, assinadas e juntadas aos demais 

documentos no arquivo pdf.  

 

✓ Ainda tenho dúvidas, como faço para esclarecê-las? 

Todas as informações necessárias constam no Edital. Caso persista alguma 

dúvida, esta deverá ser encaminhada para o e-mail 

agroresidencia.satuba.ifal.edu.br 

 

 

Equipe Agroresidência Ifal/MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 


