
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA

Avenida Sete de Novembro, nº 40, Centro – Ibatiba/ES – CEP 29.395-000 

(28) 3543-5500

DIRETORIA GERAL

EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO
Nº 02-2019-DG-IBA

O Diretor-Geral do Ifes Campus Ibatiba, com fundamento na Lei Federal nº 11.788/2.008, no Decreto

Federal nº 9.427/2.018 e na Orientação Normativa nº 2/2.0161, torna pública a abertura de inscrições para

01 vaga de estagiário de nível superior para ingresso no segundo semestre de 2019, com atuação prevista

na Coordenadoria de Tecnologia da Informação.

CLÁUSULA 1 - DOS REQUISITOS DE INVESTIDURA

 Item 1.1. O  candidato  precisa  estar  regularmente  matriculado  e  cursando  curso  superior  na  área  de

informática na data de assinatura do contrato, ou no início do exercício das atividades contratuais,  e

enquanto durar o período de estágio, independente do período do curso.

CLÁUSULA 2 - DO HORÁRIO DE ESTÁGIO

 Item 2.1. A carga horária diária será de 06 horas, e a semanal de 30 horas.

 Item 2.2. O estagiário atuará no período matutino, podendo escolher entre fazer intervalo de uma ou duas

horas de almoço ou trabalhar de forma contínua.

 Item 2.3. O horário poderá ser alterado a pedido, observados o interesse da Administração e o horário de

atuação do Supervisor.

CLÁUSULA 3 - DAS ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO

 Item 3.1. São atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário:

 Item 3.1.1. Atendimento  pessoal  ao  público  interno  e  externo,  bem  como  atendimento  telefônico  e

manuseio de e-mail.

 Item 3.1.2. Realizar estudos e pesquisas referentes ao desenvolvimento de suas atividades no setor.

 Item 3.1.3. Executar  serviços  comuns  de  escritório  (cópias;  digitalizações;  entrega  e  recebimento  de

materiais  e/ou  processos/documentos;  organização  de  papéis;  translado  de  materiais  de  escritório;

organizar agendas; elaborar e consultar tabelas; etc).

 Item 3.1.4. Realizar serviços de manutenção nos computadores e equipamentos de informática em geral.

 Item 3.1.5. Utilizar o pacote LibreOffice e outros aplicativos pertinentes à rotina de trabalho e sua gestão.

1 Emitida pela Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público.
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 Item 3.1.6. Utilizar navegadores de internet.

 Item 3.2. As  atividades  serão  desempenhadas  de  acordo  com  as  demandas,  podendo  ser  alteradas

conforme solicitação do Setor demandante onde o estagiário for atuar, mantendo-se correlação com as

atividades propostas anteriormente.

CLÁUSULA 4 - DO PERFIL DO ESTAGIÁRIO

 Item 4.1. Ser disciplinado e eticamente correto.

 Item 4.2. Conhecer e respeitar os Princípios Jurídicos referentes à Administração Pública.

 Item 4.3. É imprescindível que esteja disposto a ouvir e que seja comunicativo.

 Item 4.4. Escrever com impessoalidade e de acordo com a norma culta.

 Item 4.5. Deve  utilizar  os  recursos  tecnológicos  a  favor  da  melhoria  do  desempenho das  rotinas  de

trabalho (incluindo pacotes LibreOffice e aplicativos de gestão do trabalho).

 Item 4.6. Deve ser rigorosamente pontual quanto aos horários de entrada e saída.

CLÁUSULA 5 - DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

 Item 5.1. As inscrições serão efetuadas por meio de envio de e-mail para “cti.ib@ifes.edu.br” e cadastro

no site “http://www.agiel.com.br”.

 Item 5.2. No momento de confirmação da inscrição o candidato poderá se declarar negro ou pardo, ou

informar a intenção de concorrer como portador de deficiência.

 Item 5.3. A seleção ocorrerá em duas fases:

 Item 5.3.1. Na primeira fase será calculado o Coeficiente de Rendimento (CR) do candidato no decorrer

de sua graduação, para tanto, o aluno apresentará histórico parcial, por e-mail, no período de inscrição.

 Item 5.3.2. A primeira fase terá peso máximo de 100 pontos.

 Item 5.3.3. A apresentação do histórico não é obrigatória, o aluno concorrerá ao pleito sem nota na fase

1.

 Item 5.3.4. Na  segunda  fase  será  realizada  entrevista  por  três  avaliadores,  cada  um  avaliando  sem

consultar os demais e atribuindo nota de 0 a 100 pontos.

 Item 5.3.5. A nota da segunda fase será a média entre as três avaliações, e terá peso máximo de 100
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pontos.

 Item 5.4. O desempate entre os candidatos que tiverem a mesma pontuação favorecerá ao candidato que

for  contemplado  pelo  Programa  Universidade  para  Todos  -  ProUni  e  Programa  de  Financiamento

Estudantil – Fies.

 Item 5.4.1. O desempate final será realizado por sorteio.

 Item 5.5. Os candidatos excedentes poderão ser convocados em caso de surgimento de novas vagas, a

depender do interesse da Administração e do perfil da vaga, respeitado o prazo de vigência deste edital.

CLÁUSULA 6 - DA RESERVA DE VAGAS

 Item 6.1. Reserva-se a décima colocação e as posteriores múltiplas de dez aos candidatos aprovados

portadores de deficiência.

 Item 6.1.1. Concorrerá neste reserva o estudante cuja deficiência seja compatível com o estágio a ser

realizado.

 Item 6.1.2. A compatibilidade será verificada pelo próprio candidato, que deve comparecer no Campus

no período de inscrição para visitar os locais de possível atuação.

 Item 6.1.3. O candidato que não comparecer no prazo não concorrerá como deficiente.

 Item 6.2. Reserva-se a terceira colocação e as posteriores que forem múltiplas de três aos candidatos

aprovados que se auto declararem negros ou pardos, na forma do Decreto nº 9.427/2018.

 Item 6.3. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência não

serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

CLÁUSULA 7 - DAS DATAS

 Item 7.1. As inscrições serão recebidas até o dia 21.06.2019.

 Item 7.2. As entrevistas serão realizadas no dia 24.06.2019 das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00,

respeitando-se a ordem de chegada.

 Item 7.3. O resultado preliminar será divulgado no dia 26.06.2019.

 Item 7.4. Do resultado preliminar caberá recurso escrito a ser protocolizado no dia 27.06.2019.

 Item 7.4.1. O Recurso poderá ser encaminhado por e-mail ou apresentado na Coordenadoria de Protocolo
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e Arquivos do Campus Ibatiba, de 08 as 11 e de 13 as 16 h.

 Item 7.5. O resultado final será divulgado no dia 28.06.2019.

CLÁUSULA 8 - DISPOSIÇÕES GERAIS

 Item 8.1. Dúvidas ou sugestões podem ser enviadas ao e-mail “cti  .ib@ifes.edu.br”.

 Item 8.2. Omissões decorrentes da seleção serão sanadas, em conformidade com os Princípios do artigo

37 da Constituição Federal, pela comissão de acompanhamento da seleção a ser designada pela Direção-

Geral do Campus.

 Item 8.3. Eventuais  alterações  no  Edital  serão  publicadas  ou  comunicadas  aos  interessados  já

participantes da seleção com antecedência mínima de um dia útil.

 Item 8.4. Cessará a vigência do presente Edital,  inclusive para aproveitamento de candidatos,  no dia

28.06.2020.

Ibatiba/ES, 04 de junho de 2019.

Eglon Rhuan Salazar Guimarães
Diretor-Geral

Portaria GAB-REI nº 3277/2017 (DOU 23.11.2017)
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