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Edital nº 06 de 09 de abril de 2019

Chamada Interna para estágio curricular obrigatório

1. O  Instituto  Federal  de  Ciência,  Educação  e  Tecnologia  do  Sul  de  Minas  Gerais

(IFSULDEMINAS) – Campus Avançado Três Corações, por meio da Coordenadoria de

Integração Escola-Comunidade (CIEC), abre inscrições para seleção e cadastro de reserva

de estagiários obrigatórios (não remunerados) para alunos devidamente matriculados nos

2ºs e 3ºs anos dos cursos técnicos integrados e alunos matriculados nos 2º, 3º ou 4º

módulos dos cursos técnicos subsequentes do campus.

2. Os estágios serão realizados no Campus, a partir do mês de maio de 2019 tendo validade

de um ano após a data do resultado final de seleção, inclusive poderá ser realizado em

período de férias escolares, conforme acordado com o responsável.

3. Os estagiários (alunos) selecionados poderão cumprir dentro do Campus a carga horária

de estágio definida nos respectivos Projetos Pedagógicos dos Cursos.

4. Será ofertada a seguinte vaga relacionada abaixo:

4.1 Espaço Maker

Área de Estágio (setor): Espaço Maker

Número de vagas: 02 (duas)

Breve descrição das atividades (atuação): Apoio na preparação do Laboratório para aulas e

Organização.

Requisitos: 3º Ano de Informática

Início provável: 01/05 ou antes (dependendo do edital)



Servidor supervisor do estágio (requisitante): Carlos José dos Santos

4.2 Espaço Maker

- Área de Estágio (setor): Laboratório Biologia Químca

- Número de vagas: 2

- Breve descrição das atividades (atuação): Auxiliar na organização do Laboratório em ques-

tão, bem como em aulas programadas no recinto. 

- Requisitos: Alunos do 3° ano do Integrado  (possível análise de histórico nas disciplinas Bio-

logia e Química)

- Início provável: Imediato (ao finalizar o Edital)

- Servidor supervisor do estágio (requisitante): Prof. Edilson Luiz Cândido

4.3 Laboratório de Mecânica

Área de Estágio (setor): Laboratório de Mecânica

- Número de vagas:  Equipes de três alunos por oportunidade

Obs.: O estagio seria aplicado para múltiplos contratos de 100hs; terminado um grupo poderia

ser convocado um segundo grupo, e assim sucessivamente)

Previsão 3 grupos (maio a julho/ julho setembro/ setembro dezembro, janeiro 20)

- Breve descrição das atividades (atuação): Execução de atividades de apoio na organização

e preparação das atividades nos laboratórios da mecânica, bem como ajuda no desenvolvi -

mento de projetos e ações de manufatura (feira de ciências, iniciação cientifica, solicitações

de trabalhos de outras áreas e professores, busca de informações sobre e posta em marcha

dos equipamentos recebidos em doação sem a devida literatura referente)

- Requisitos:  estar cursando 3º ano integrado ou subsequente

- Início provável:  conforme observação acima

- Servidor supervisor do estágio (requisitante): Joao F Malachias e/ou Marco Villar

4.4 SAE

- Área de Estágio (setor): SAE/Gestão de Livros Didáticos

- Número de vagas: 2



- Breve descrição das atividades (atuação): Auxiliar na organização e gestão dos livros didáti-

cos. 

- Requisitos: Estudante dos cursos de Administração, Logística ou Comércio.

- Início provável: Imediato (ao finalizar o Edital)

- Servidor supervisor do estágio (requisitante): Bruno e/ou Aline.

5. Inscrições

6. As inscrições estarão abertas do dia 09 ao dia 18 de abril de 2019. Os documentos para

inscrição  deverão  ser  entregues  no  CIEC do  Campus  (Wilson).  A  inscrição  será  feita

mediante a entrega dos seguintes documentos: 

6.1. Currículo impresso.

6.2. Boletim do semestre anterior (o estudante deverá gerar diretamente pelo

SUAPEdu).

6.3. Ficha  de  inscrição  preenchida  e  assinada  (a  ficha  está  disponível  no

anexo I) deste edital.

7. Seleção

A seleção será feita mediante os seguintes critérios: análise da média do boletim de notas

do semestre anterior,  frequência,  entrevista  e análise do currículo.  A convocação para

entrevista será publicada no site a partir do dia 22 de abril e as entrevistas ocorrerão em

data, horário e local a serem divulgados no site    www.  portal.  tc  o  .ifsuldeminas.edu.br/  .  

7. Resultado

O resultado da seleção para estágio obrigatório será divulgado dias após a data combinada

para entrevista, no site    www.  portal.  tco  .  ifsuldeminas.edu.br/  .  

Cabe ao estudante interessado acompanhar todas as publicações no site do campus e

procurar os responsáveis pelas seleções.
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8. Cronograma

Inscrições: 09 a 18 de abril de 2019.

Convocação para entrevistas: A partir do dia 22 de abril de 2019.

Entrevistas: De 23 a 26 de abril de 2019.

Resultado: A partir do dia 26 de abril de 2019.

Recurso: 24 horas após divulgação do resultado

Resultado final: A partir do dia 29 de abril de 2019.

Início estágio: conforme item 4.

Três Corações, 09 de abril de 2019

Francisco Vitor de Paula
Diretor Geral Pró-Tempore

Campus Avançado Três Corações



ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Nome completo:

CPF:
 

RG:

Data de nascimento: Estado civil:

Naturalidade:

Endereço: Bairro:

Município: Estado: CEP:

E-mail: Celular:

Curso / modalidade / período ou ano que está estudando:

Vaga/Setor que deseja concorrer (Conforme item 4 do Edital):

Três Corações,  ________ de _________________ de 2019.

_____________________________________________
Assinatura do candidato a estágio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CHAMADA INTERNA PARA
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Candidato(a): ________________________________________________________________

Inscrito(a) para estágio no setor: _________________________________________________

Recebida em: ____ / _____ / _________ Por: _______________________________________
                                                                                            Assinatura do(a) servidor


