
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO 

SANTO
CAMPUS DE ALEGRE

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO Nº. 01/2019

A coordenadoria  do Curso Superior  de Licenciatura  e  Bacharelado em Ciências 

Biológicas do Campus de Alegre abre processo seletivo para uma (01)  vaga de 

estágio.

1 Das inscrições:

 1.1  As  inscrições  serão  realizadas  no  período  de  07 ao  dia 12/03/2019,  na 

Coordenadoria  do  Curso  Superior  de  Licenciatura  e  Bacharelado  em  Ciências 

Biológicas, no horário de 16hrs às 21 hrs. 

1.2 Os candidatos à seleção de estágio deverão cumprir os seguintes requisitos:

a) Estar regulamente matriculado nos cursos superiores de Tecnólogo em Cafeicultura ou 

Engenharia de Aquicultura ofertados pelo Ifes- Campus de Alegre;

b) Possuir disponibilidade para atuação no horário de 15:00 às 21:00 horas;

c)  Dominar os pacotes operacionais: Libre Office, Microsoft Office, google Drive, rede e 

outros similares para disponibilidade de arquivos e informações;

d)  Possuir  habilidades  compatíveis,  ao  padrão  do  Ifes  Campus  de  Alegre,  para 

atendimento do público;

f) Conhecer o funcionamento e os procedimentos burocráticos dos cursos superiores do 

Ifes Campus de Alegre;

g) Ser proativo quanto a trabalho em equipe;

h) Ter noção de gerenciamento e organização de documentos públicos;

2. Das atribuições do Estagiário:

2.1 São atribuições do estagiário:

a)  Dar  apoio  logístico  em  atividades  ligadas  à  gestão,  compatíveis  com  assuntos 

abordados  nos  cursos  de  Engenharia  de  Aquicultura  e  Tecnólogo  em  Cafeicultura, 



aplicando conhecimentos adquiridos nas disciplinas de metodologia científica, estatística 

básica e experimental, produção, redação e apresentação de trabalhos. 

b) Oferecer apoio técnico e logístico em laboratórios  e aulas como nas disciplinas de 

biologia  celular,  aquicultura  sustentável,  biologia  vegetal,  zoologia,  biologia  marinha, 

ecologia, botânica, genética e melhoramento, entre outras. 

c) Colaborar em eventos técnicos relacionados aos cursos;

d) Participar da elaboração e planejamento de atividades específicas gerenciadas pela 

coordenação de curso;

e) Fornecer suporte técnico nas reuniões de órgãos e conselhos ligados a coordenação 

de curso, quando solicitado;

f) Realizar a redação, impressão, organização e entrega de documentos solicitados pela 

coordenação de curso;

g)  Dar  suporte  ao  ambiente  das  salas  de  aula,  verificando  o  funcionamento  de 

equipamentos, antes e após a entrada dos professores;

h) Atendimento a comunidade escolar e externa ao Ifes Campus de Alegre.

3. Da Seleção do estagiário:

3.1 A seleção do estagiário constará de:

a) Análise do Coeficiente de Rendimento (CR) (peso 2);

b) Frequência nos componentes curriculares do curso (peso 2);

c)  Entrevista  com  equipe  composta  pela  coordenadora  dos  cursos  superiores  de 

licenciatura  e  bacharelado  em  Ciências  Biológicas  e  2  docentes  e/ou  técnico 

administrativos (peso 6).

3.2  Cada etapa terá os valores de mínimo e máximo entre 0 e 10 pontos (inclusive), 

respectivamente totalizando 100 pontos com a aplicação dos respectivos pesos.

3.2 A entrevista será realizada, com data, horário e local, divulgados pela coordenação do 

curso e no site www.alegre.ifes.edu.br



3.3 A seleção possui caráter eliminatório e classificatório, devendo o aluno, para efeito de 

aprovação, conseguir, no mínimo, nota 60,0 (sessenta). Os candidatos aprovados serão 

classificados em ordem decrescente de notas, a serem divulgadas em listagem oficial  

emitida pela Coordenação do curso até 18/03/2019;

3.4 No  caso  de  empate  entre  os  candidatos  aprovados  serão  usados  os  seguintes 

critérios, em ordem de prioridade:

a) maior coeficiente de rendimento, no caso dos cursos com regime de crédito ou maior 

média global, no caso dos cursos seriados;

b) maior idade.

3.5 Os candidatos que forem chamados e não puderem assumir  satisfatoriamente as 

atividades de Estágio serão imediatamente substituídos, segundo a ordem da listagem de 

aprovados deste edital;

3.6 Os  alunos  aprovados  deverão  procurar  a  Coordenadoria  de  Curso, 

impreterivelmente,  no  dia  20/03/2019,  no  horário  de  15:00  às  22:00  horas  para 

manifestar interesse na vaga e proceder a entrega dos seguintes documentos:

a) Cópia do documento de identidade (RG);

b) Cópia do CPF;

c) Cópia da Carteira de Trabalho;

c) Dados bancários (cópia do cartão de conta salário) 

3.7 Os candidatos que não comparecerem nas Coordenadorias no dia 20/03/2019, 

serão considerados desistentes, será realizada a convocação do suplente.

4. Da bolsa:

4.1 O valor da bolsa será de R$520,00 + 6,00 diários (auxílio transporte).

4.2 A bolsa terá vigência a partir da data de início da efetiva execução das atividades de

estágio.

4.3 Após o resultado do processo de seleção, a coordenação do curso deverá encaminhar 

à  Coordenadoria  Geral  de  Gestão  de  Pessoas  -  Campus  de  Alegre ,  o  nome,  os 

documentos  e  os  dados  bancários  do  aluno  estagiário,  para  fins  de  viabilização  das 

bolsas.

4.4 A bolsa será cancelada:

a) por desistência do bolsista;

b) por solicitação do coordenador do curso;

c) se verificado o recebimento de qualquer tipo de bolsa, estágio remunerado, vínculo 

empregatício ou qualquer tipo de recursos financeiro obtido por meio de projeto devendo 



o bolsista efetuar o ressarcimento dos valores junto à Diretoria de Ensino;

d) por ausência de parte do aluno às atividades programadas.

5. Duração do Estágio:

5.1 A duração do estágio não poderá exceder a 2 (dois) anos.

5.2 O Termo de Compromisso de Estágio poderá ser rescindido, em qualquer 

momento, quando houver insatisfação por parte da concedente quanto à 

comportamentos indevidos e/ou faltas do estudante no local de estágio.

Prof. Dr. Daiani Bernardo Pirovani

Coordenadora dos Cursos Superiores de Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Biológicas / Ifes – Campus de Alegre

Portaria n°1820 de 08/08/2017



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS DE ALEGRE

  SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO

CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ANEXO I

Nome do(a) 

Candidato(a):________________________________________________________________

Curso: 

______________________________________________________________________________

__

Período: 

______________________________________________________________________________

_

_______________________________                  ___________________________________

                   Assinatura do aluno                                        Assinatura do responsável pela inscrição

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA E BACHARELADO 
EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Nome do(a) 

Candidato(a):_________________________________________________________________

Curso: 

______________________________________________________________________________

_

Período: ________________

Data, _____/____/2018

_________________________________________
Assinatura do responsável pela inscrição
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