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EDITAL SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS – 01/2019

A Diretoria de Ensino (Diren) juntamente à Coordenadoria Geral de Ensino (CGEN) 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 estagiários para atuarem na Diretoria de Ensino e na Coordenadoria Geral
de Ensino, conforme condições a seguir:

1. Das inscrições:

1.1 As  inscrições  serão  realizadas  por  meio  de  formulário  eletrônico,  disponível  no  link
https://forms.gle/rmkafnyMqrywB83X7, no período de 24 a 29/12/2019.

Parágrafo único. O fornecimento incorreto das informações solicitadas no formulário citado no item
anterior poderá acarretar na imediata eliminação do candidato.

2. Dos requisitos:

2.1 Para pleitear às vagas deste edital o candidato deverá estar  regularmente matriculado, a partir do 3º
período, em curso superior de Licenciatura, no período noturno.

3. Das etapas de seleção:

3.1 A seleção constará de:
a) Análise do Coeficiente de Rendimento (CR) no curso;
b) Entrevista  com equipe  composta  por  profissionais  atuantes  na  Diretoria  de  Ensino  (Diren)  e
Coordenadoria Geral de Ensino (CGEN).

3.2 Cada etapa será avaliada de 0 a 10 pontos, totalizando 100 pontos com a aplicação dos respectivos
pesos.

Parágrafo único. Será atribuído peso 4 à análise de Coeficiente de Rendimento e peso 6 à entrevista.

3.3 As  entrevistas  serão  realizadas  no  dia  30/12/2019,  em  horário  e  local  a  serem  divulgados
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
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notas,  a  serem  divulgadas  em  listagem  oficial  no  sítio  eletrônico  do  campus,  disponível  em
https://alegre.ifes.edu.br, no dia 02/01/2020.

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.

3.5 Os  candidatos  aprovados  deverão  comparecer  à  Coordenadoria  Geral  de  Ensino  (CGEN),
impreterivelmente, no dia 03/01/2020 para manifestarem interesse na vaga.

Parágrafo único. Caso o candidato não compareça à Coordenadoria Geral de Ensino (CGEN) na data
supracitada, o mesmo será considerado desistente e será realizada a convocação do suplente.

4. Das bolsas:

4.1 Será disponibilizada 01 (uma) vaga de estágio para atuação na Diretoria de Ensino e 01 (uma) vaga de
estágio para atuação na Coordenadoria Geral de Ensino.

4.2 O valor da bolsa será de R$520,00, acrescidos de R$6,00 diários de auxílio-transporte.

4.3 A bolsa terá vigência a partir da data de início da efetiva execução das atividades de estágio, cuja
duração não poderá exceder a 2 (dois) anos.

4.4 A bolsa será cancelada:
a) Por desistência do bolsista;
b) Por solicitação do supervisor de 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.

Alegre – ES, 23 de dezembro de 2019.
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