MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS DE ALEGRE
COORDENAÇÃO DO CURSO DE TECNOLOGIA
EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

INFORMATIVO
- CURSO TADS Alegre – ES, 13 de fevereiro de 2019.
Assunto: Oportunidade de Estágio nas Coordenadorias de Tecnologia da Informação e de Finanças
As coordenadorias de Tecnologia de Informação e de Finanças, ambas pertencentes ao campus de Alegre, em
parceria com a coordenadoria do curso STADS, abrem processo seletivo para 01 (uma) vaga de estágio em
cada um dos respectivos setores, totalizando em 02 (duas) oportunidades.
Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar o endereço eletrônico abaixo e preencher,
DEVIDAMENTE, o formulário de inscrição.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdITIvuBtchKEv7xuwIkJ6-



MvwIghkCWXEpQbcbnstSG31u6A/viewform
PS: O contato com o candidato dar-se-á pelas informações inseridas no formulário. O preenchimento incorreto
das informações impactará em sua imediata eliminação.
Requisitos:


Estar devidamente matriculado no curso STADS;



Não ser ingressante no curso, ou seja, sua matrícula não pode ser de 2019 (impactaria nos critério das
etapas deste processo seletivo, expostos abaixo);

Etapas:
1. Análise do Coeficiente de Rendimento (CR) no curso STADS (peso 3);
2. Fequência nas componentes curriculares do curso STADS (peso 3);
3. Entrevista com o coordenador do curso STADS e o coordenador de TI (peso 4);
PS: a cada eventual dependência, serão subtraídos 10 (dez) pontos do candidato.
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.


Carga Horária: 6h diárias (para a coordenadoria de Tecnologia da Informação, preferencialmente das 7
às 13hs).



Valor da Bolsa: R$ 520,00 + 6,00 diários (auxílio transporte).



Período de Inscrição: do dia 13/02/2019 ao dia 28/02/2019.

Quaisquer dúvidas, entre em contato com a coordenadoria do curso STADS através do e-mail tads.al@ifes.edu.br.

Cayo Magno da Cruz Fontana
Professor do ensino básico, técnico e tecnológico
Coordenador do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Portaria nº. 624, de 19/03/2018

