
Ministério da educação
Instituto Federal do Espírito Santo

Campus de Alegre

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO Nº 04/2022

A Diretoria de Ensino (Diren) do Campus de Alegre do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes, no
uso de suas atribuições legais e,  de acordo com as disposições da legislação pertinente, torna
pública a abertura das inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação de estagiário
para atuar nas aulas de Educação Física conjuntamente com o professor do campus, conforme
condições a seguir:

1. Das inscrições:

1.1 As  inscrições  serão  realizadas  por  meio  de  formulário  eletrônico,  disponível  no  link
https://forms.gle/KatBtYb3MEGNpR3VA, a partir do dia 13 de maio de 2022 às 13 horas do dia 20
de maio de 2022.

Parágrafo único: A omissão de informações ou fornecimento de informações incorretas, solicitadas
no formulário de inscrição, acarretará na eliminação do candidato do processo seletivo.

1.2 É obrigatório, no ato da inscrição, o envio dos seguintes documento em formato PDF:

a) Documento oficial com foto (RG, CNH, CTPS etc).

b)  Documento  expedido  pela  instituição  de  ensino  que  se  encontra  matriculado  que
contenha o Coeficiente de Rendimento de curso (RG).

c) Comprovante de Matrícula.

2. Dos requisitos:

2.1 Para se candidatar às vagas deste edital o candidato deverá estar regulamente matriculado no
curso de Licenciatura em Educação Física em instituição de ensino credenciada e reconhecida pelo
MEC e ter previsão de formatura a partir do segundo semestre de 2023.

2.2 Ter disponibilidade de 30h semanais (06h/dia) para atuar presencialmente no Ifes – Campus de
Alegre nos turnos matutino e vespertino.

3. Das etapas de seleção:

3.1 A seleção constará de:

a) Análise do coeficiente de rendimento (CR) no curso, normalizado entre 0 e 10 pontos.

https://forms.gle/KatBtYb3MEGNpR3VA


b) Entrevista com o professor de Educação Física do campus, valendo de 0 a 10 pontos.

3.2 A nota final será dada a partir da seguinte equação:

Nota final = Nota do CR*0,4 + Nota da Entrevista*0,6

3.3 As entrevistas serão realizadas no dia 25 de maio de 2022, no salão nobre do prédio central,
em  horário  a  ser  divulgado  posteriormente  no  sítio  eletrônico  do  campus,  disponível  em
https://alegre.ifes.edu.br. 

3.4 A seleção possui  caráter eliminatório e classificatório, devendo o candidato,  para efeito de
aprovação, conseguir no mínimo nota 60 (sessenta). Os candidatos serão classificados em ordem
decrescente  de  notas,  a  serem  divulgadas  em  listagem  oficial  no  sítio  eletrônico  do  campus,
disponível em https://alegre.ifes.edu.br, no dia 26 de maio de 2022.

3.5 Em caso de empate entre os candidatos aprovados, serão usados como critérios de desempate,
em ordem de prioridade:

a) Maior Coeficiente de Rendimento (CR) no curso;

b) Maior idade.

3.6  Os recursos  da  classificação  poderão  ser  interpostos  pelo  endereço
https://forms.gle/zCbwe9JA6VS9GkZv8 no dia 27 de maio de 2022.

3.7 O resultado final será divulgado no dia 30 de maio de 2022.

3.8 As convocações para se apresentar à Diretoria de Ensino acontecerão a partir de 31 de maio de
2022  no  endereço  eletrônico  https://alegre.ifes.edu.br e  também  enviada  para  o  e-mail  do
candidato informado no ato da inscrição.

3.8.1 O não comparecimento do candidato dentro do prazo estipulado no e-mail de convocação
implicará em sua eliminação do processo seletivo e o candidato suplente será convocado seguindo
a ordem de classificação.

3.8.2 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento em https://alegre.ifes.edu.br
do andamento do processo seletivo.

4. Da bolsa:

4.1 Será disponibilizada 01 (uma) vaga de estágio para atuação nas aulas de Educação Física.

4.2 O valor da bolsa será de R$400,00 mensal.

4.3 A bolsa terá vigência a partir da data de início da efetiva execução das atividades de estágio,
cuja duração será de 1 (um) ano, podendo ser renovada no interesse da administração por igual
período.

4.5 A bolsa será cancelada:

a) Por desistência do bolsista;
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b) Por solicitação do supervisor do estágio;

c)  Se verificado o recebimento de qualquer tipo de bolsa,  estágio remunerado,  vínculo
empregatício  ou  qualquer  outro  tipo  de  recurso  financeiro,  devendo  o  bolsista  efetuar  o
ressarcimento dos valores junto ao campus.

d) Por conduta inadequada na execução das atividades do estágio.

Alegre, 13 de maio de 2022

Oséias Soares Ferreira

Diretor de Ensino
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CRONOGRAMA

Data Ação Local

13/05/2022 Divulgação do edital https://alegre.ifes.edu.br

De 13/05/2022 às 13h
do dia 20/05/2022

Período de inscrição
https://forms.gle/
KatBtYb3MEGNpR3VA

23/05/2022 Divulgação do horário das entrevistas https://alegre.ifes.edu.br

25/05/2022 Realização das entrevistas Salão nobre – Prédio principal

26/05/2022 Divulgação do resultado preliminar https://alegre.ifes.edu.br

27/05/2022 Período de recursos
https://forms.gle/
zCbwe9JA6VS9GkZv8 

30/05/2022 Divulgação do resultado final https://alegre.ifes.edu.br

A partir de 31/05/2022 Convocação https://alegre.ifes.edu.br

https://alegre.ifes.edu.br/
https://alegre.ifes.edu.br/
https://forms.gle/zCbwe9JA6VS9GkZv8
https://forms.gle/zCbwe9JA6VS9GkZv8
https://alegre.ifes.edu.br/
https://alegre.ifes.edu.br/
https://forms.gle/KatBtYb3MEGNpR3VA
https://forms.gle/KatBtYb3MEGNpR3VA
https://alegre.ifes.edu.br/

