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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE  

Rodovia Cachoeiro-Alegre, Km 47, Distrito de Rive-Alegre/ES 

CEP: 29500-000 – Caixa Postal 47 

 

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO IFES – CAMPUS DE ALEGRE 
EDITAL Nº 09/2017. 

 

A Diretora-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

– Campus de Alegre torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de 

Seleção Simplificada de Instrutor Auxiliar para atuar no Campus de Alegre, vinculado ao Centro de 

Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia – CFTICG. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente processo de seleção pública simplificada destina-se a selecionar profissionais para atuarem 

no âmbito do Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia - CFTICG / Ifes no Campus 

de Alegre. Todos poderão concorrer se comprovadas as exigências mínimas previstas nas Normas do 

Processo Seletivo; 

1.2. A convocação dos candidatos selecionados obedecerá à lista de classificação e ocorrerá conforme a 

demanda do Ifes Campus de Alegre;  

1.3. Serão ofertadas vagas para Instrutor Auxiliar, conforme Anexo I deste Edital. 

 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

2.1. O número de vagas e a exigência mínima para o cargo estão dispostos no Anexo I deste Edital; 

2.2. A validade do presente edital é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais um ano; 

2.3. O processo seletivo se dará por meio de análise documental e prova prática, conforme critérios 

dispostos no Anexo III. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. O prazo de inscrição está disposto no Anexo IV do presente edital. 

3.2. Não será cobrada taxa de inscrição. 

3.3. As inscrições serão feitas na Coordenação do Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-

Guia - CFTICG, no Ifes campus de Alegre, Rodovia BR 482 Cachoeiro/Alegre km 47- Distrito de Rive - 

Caixa Postal: 47 - CEP: 29.500-000 – Alegre-ES, Tel: (28) 3564-1817, mediante a entrega do Formulário 

de Inscrição devidamente preenchido, conforme Anexo II deste Edital, acompanhado de envelope lacrado, 

contendo a seguinte documentação: 

3.3.1. Cópia simples da carteira de identidade; 

3.3.2. Cópia simples da declaração de conclusão de curso que atenda aos requisitos mínimos constantes na 

tabela disposta no Anexo I deste Edital; 

3.3.3 Cópia do comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais, que pode ser obtida no site do 

Tribunal Superior Eleitoral – www.tse.jus.br; 

3.3.4 Certidão Negativa (ou Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
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Federais e à Dívida Ativa da União, que pode ser obtida no site da Receita Federal – 

www.receita.fazenda.gov.br; 

3.4. O candidato que não apresentar a documentação obrigatória completa ou deixar de apresentá-la no ato 

da inscrição não será considerado participante do processo seletivo. 

3.5. Será admitida a inscrição efetivada por terceiros, mediante procuração do interessado, que será retida. 

Não é necessário o reconhecimento de firma na procuração. 

3.6. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou com documentação incompleta, 

nem através de correspondência postal, fax-símile ou via Internet. 

3.7. Será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que, em 

qualquer tempo: 

3.7.1. Cometer falsidade ideológica com prova documental; 

3.7.2. Utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio eletrônico, estatístico, 

visual ou grafológico; 

3.7.3. Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital; 

3.7.4. Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida no Processo 

Seletivo; ou 

3.7.5. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao Processo Seletivo. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES 

4.1. Ao Instrutor Auxiliar cabe: 

4.1.1. No âmbito administrativo: 

4.1.1.1. Apresentar documentação mensal relativa à execução de suas atividades, para efeito de pagamento 

de bolsa à Coordenação do Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia; 

4.1.1.2. O candidato deve estar ciente de que poderá ser convocado a participar de reuniões em caráter 

administrativo, solicitadas pela Coordenação do Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-

Guia - CFTICG, sendo esta condicionante para a permanência no programa; 

4.1.1.3. Zelar pelo patrimônio tangível e intangível do Ifes, desde a estrutura física, bem como a marca, a 

identidade e os valores institucionais; 

4.1.1.4. Cumprir com os horários da escala de trabalho estabelecida pela Coordenação do CFTICG. 

4.1.2. No âmbito do treinamento: 

4.1.2.1 Realização dos trabalhos de liberdade assistida; 

4.1.2.2 Acompanhar dos trabalhos de manejo; 

4.1.2.3 Treinamento dos cães. 

4.1.3. No âmbito da instrução: 

4.1.3.1. Acompanhar os trabalhos de instrução desenvolvidos pelo Professor Instrutor; 

4.1.3.2. Seguir as orientações do Professor Instrutor quanto aos cuidados dirigidos ao deficiente visual em 

formação; 

4.1.3.3. Cumprir com todas as etapas que envolvem o processo de instrução (período no CFTICG e in loco, 

na residência do deficiente visual). 

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1. Este processo seletivo será constituído de duas etapas, sendo realizada através da análise de 

documentos, conforme documentação descrita no item 3 deste Edital e prova prática concernente ao 

treinamento do cão e instrução da pessoa com deficiência visual; 

5.2. Para efeito de homologação da inscrição, será considerada válida apenas a que atender aos requisitos 
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mínimos constantes no Anexo I deste Edital; 

5.3. A divulgação da homologação das inscrições ocorrerá em conformidade com o cronograma do Anexo 

IV do presente edital; 

5.4. O candidato poderá entrar com pedido de recurso quanto ao resultado da homologação das inscrições 

e análise de documentos, devendo protocolar sua solicitação em conformidade com o cronograma do Anexo 

IV do presente edital, não sendo aceitos recursos enviados via Correios e/ou e-mail. 

5.5. O candidato que tiver sua inscrição homologada será convocado, conforme Anexo IV do presente 

edital, para a realização da prova prática; 

5.6. O candidato poderá entrar com pedido de recurso quanto ao resultado da homologação da prova prática, 

devendo protocolar sua solicitação em conformidade com o cronograma do Anexo IV do presente edital, 

não sendo aceitos recursos enviados via Correios e/ou e-mail. 

5.7. A divulgação do resultado do recurso ocorrerá em conformidade com o cronograma do Anexo IV do 

presente edital. 

 

6. DOS RESULTADOS 

6.1. O candidato poderá entrar com pedido de recurso quanto ao resultado da homologação das inscrições 

e análise dos documentos, devendo protocolar sua solicitação em conformidade com o cronograma do 

Anexo IV do presente edital, não sendo aceitos recursos enviados via Correios e/ou e-mail. 

6.2. Não caberá novo recurso, após a divulgação do resultado final da análise dos recursos que ocorrerá em 

conformidade com o cronograma do Anexo IV do presente edital. 

6.3. O resultado final será divulgado em conformidade com o cronograma do Anexo IV do presente edital. 

 

7. DA BOLSA 

7.1. Os instrutores auxiliares atuantes no Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia 

do Ifes – Campus de Alegre farão jus a uma bolsa equivalente a R$1.000,00 (hum mil reais) por mês 

trabalhado. Os bolsistas Instrutores Auxiliares selecionados atuarão com carga horária de 40 horas 

semanais, organizada conforme demanda do Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-

Guia; 

7.2. O contrato será em caráter de concessão de bolsas, não gerando nenhum vínculo empregatício; 

7.3. O valor recebido pelo bolsista sofrerá desconto das obrigações tributárias e contributivas (INSS, ISSQN 

e IR) cabíveis; 

7.4. Não haverá pagamentos extraordinários, tais como deslocamento ou compensações, além do recurso 

destinado à bolsa. 

 

8. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

8.1. Para a contratação, o candidato deverá assinar o Termo de Adesão e apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Comprovante de dados bancários – banco/agência/conta corrente. Será aceita conta poupança da Caixa 

Econômica Federal; 

b) Cópia NIS/PIS; 

c) Cópia de comprovante de residência. 

8.2. A classificação não caracteriza obrigatoriedade de contratação para a realização das atribuições pelo 

bolsista e consequente percepção de bolsa, pois esta última dependerá da demanda do CFTICG. 

8.3. Os horários e dias de atividades ficam a critério da Coordenação do CFTICG, cabendo ao bolsista 

acatar integralmente a essas definições sobre pena de desligamento da bolsa. 

8.4. Surgindo novas demandas do CFTICG e havendo interesse do Ifes – Campus de Alegre os candidatos 

classificados fora do limite de vagas poderão ser convocados, obedecendo rigorosamente a ordem de 
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classificação. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à concessão da bolsa, 

ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do 

interesse e conveniência da administração da Direção Geral do Campus de Alegre, bem como da respectiva 

disponibilização financeira, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do processo seletivo. 

9.2. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o 

candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição. 

9.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas normas e no compromisso de cumpri-las. 

9.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das etapas de 

avaliação. 

9.5. Será excluído o candidato, que em qualquer etapa do processo seletivo, utilizar meio fraudulento ou 

meio ilícito. 

9.6. O afastamento do bolsista das atividades do CFTICG implica no cancelamento da sua bolsa. 

9.7. Os bolsistas estarão sujeitos à avaliação institucional realizada pela gestão geral do Programa, sendo o 

seu resultado fator determinante para a permanência, podendo o termo de concessão da bolsa ser cancelado, 

caso a produtividade, qualidade dos trabalhos e postura em relação aos colegas não estejam atendendo os 

critérios do Programa. 

9.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do CFTICG. 

 

Publique-se. 

 

Alegre (ES), 21 de julho de 2017. 

 

 

Maria Valdete Santos Tannure 

Diretora-geral 

Port. Nº. 1.434, DOU 06.09.2013 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE  

Rodovia Cachoeiro-Alegre, Km 47, Distrito de Rive-Alegre/ES 

CEP: 29500-000 – Caixa Postal 47 

 

ANEXO I AO EDITAL Nº 09/2017 

DAS VAGAS 

 

Cargo Vagas Requisitos Mínimos 

Instrutor Auxiliar 02 Curso Técnico em Treinamento e Instrução de Cães-Guia 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE  

Rodovia Cachoeiro-Alegre, Km 47, Distrito de Rive-Alegre/ES 

CEP: 29500-000 – Caixa Postal 47 

 

ANEXO II AO EDITAL Nº 09/2017 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

Nome:                                                                                                                   Número de Inscrição: 

Nº CPF:                                                      Nº Identidade:                                   Órgão Exped.:  

 

FUNÇÃO PRETENDIDA 

Instrutor Auxiliar (   )            

 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

Rua:                                                                                                                                                  Nº: 

Complemento: 

Bairro: 

CEP: 

Telefone (fixo): (     )                                                             Celular: (     ) 

E-mail: 

 

Alegre (ES), ______ de ___________________ de 2017. 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

(via do Ifes) 

(via do candidato) 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

EDITAL Nº 00/2017 – IFES CAMPUS DE ALEGRE 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

Nome:                                                                                                                   Número de Inscrição: 

Nº CPF:                                                      Nº Identidade:                                   Órgão Exped.: 

 

Alegre (ES), ______ de ___________________ de 2017. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Responsável pela inscrição 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE  

Rodovia Cachoeiro-Alegre, Km 47, Distrito de Rive-Alegre/ES 

CEP: 29500-000 – Caixa Postal 47 

 

ANEXO III AO EDITAL Nº 09/2017 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 

1. MANEJO DO CÃO 

1.1. Postura; 

1.2. Execução de comandos de obediência; 

1.3. Aplicação de conhecimento técnico no treinamento. 

 

2. ACOMPANHAMENTO DO DEFICIENTE VISUAL 

1.1. Noções de orientação e mobilidade; 

1.2. Repasse de orientações básicas ao deficiente visual quanto aos procedimentos com o cão. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE  

Rodovia Cachoeiro-Alegre, Km 47, Distrito de Rive-Alegre/ES 

CEP: 29500-000 – Caixa Postal 47 

 

ANEXO IV AO EDITAL Nº 09/2017 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA/ ATIVIDADE  
 

DATA DE REALIZAÇÃO LOCAL 

Período de Inscrições  

 

 24/07/2017 a 31/07/2017, das 8h às 

11h e das 13h às 16h (exceto sábado, 

domingo) 

Coordenação do Centro de Formação 

de Treinadores e Instrutores de Cães-

Guia, do Campus de Alegre. 

Homologação das Inscrições 01/08/2017, das 8h às 11h Página do Ifes - Campus de Alegre e no 

Mural do Centro de Formação de 

Treinadores e Instrutores de Cães-Guia 

Dos Recursos da Homologação das 

Inscrições 

01/08/2017, das 13h às 16h Página do Ifes - Campus de Alegre e no 

Mural do Centro de Formação de 

Treinadores e Instrutores de Cães-Guia 

Do Resultado do Recurso da 

Homologação das Inscrições 

02/08/2017  Página do Ifes - Campus de Alegre e no 

Mural do Centro de Formação de 

Treinadores e Instrutores de Cães-Guia 

Da Prova Prática 03/08/2017, das 8h às 11h Centro de Formação de Treinadores e 

Instrutores de Cães-Guia 

Dos Resultados da Prova Prática  03/08/2017, a partir das 16h Página do Ifes - Campus de Alegre e no 

Mural do Centro de Formação de 

Treinadores e Instrutores de Cães-Guia 

Dos Recursos da Prova Prática 04/08/2017, das 8h às 11h Página do Ifes - Campus de Alegre e no 

Mural do Centro de Formação de 

Treinadores e Instrutores de Cães-Guia 

Do Resultado do Recurso da Prova 

Prática 

04/08/2017, a partir das 13h Página do Ifes - Campus de Alegre e no 

Mural do Centro de Formação de 

Treinadores e Instrutores de Cães-Guia 

Resultado Final da Seleção 04/08/2017, a partir das 16h Página do Ifes - Campus de Alegre e no 

Mural do Centro de Formação de 

Treinadores e Instrutores de Cães-Guia 

 

 

 


