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EDITAL Nº 53 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

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 2ºsem/ano 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 dezembro de 2017.

3. Os estagiários (alunos) selecionados poderão cumprir, dentro do Campus, no máximo

50% da carga horária de estágio prevista no PPC do curso ao qual está matriculado.

4. Serão ofertadas as seguintes vagas relacionadas no quadro abaixo:

4.1. Local do estágio: DEPE – 1 vaga - Requisitos: Noções de informática e

administração

Horário de estágio: A combinar – Início: 6 de dezembro de 2017.

4.2. Local do estágio: CIEC  – 1 vaga - Requisitos: Noções de informática e

administração

Horário de estágio: Entre 12 às 21 horas – Início: 6 de dezembro de 2017.

4.3. Área de estágio (curso): Educação – Informática e Geografia – 12 vagas -

Horário de estágio: Entre 16:30 às 18 horas - Requisitos: Alunos de 2º e 3º

Anos dos cursos integrados, com noções de informática e geografia - 1 de

março de 2018



4.4. Local do estágio (setor): PATRIMÔNIO - Número de vagas ofertadas: 4 –

Requisitos:  Sem requisitos  específicos  -  Horário  de  estágio:  pela  manhã –

Início: 6 de dezembro

4.5. Área de estágio (curso): Tecnologia a Informação (Informática) – 4 vagas -

Requisitos: Alunos do 2º ano de Informática – Início: 6 de dezembro de 2017.

4.6. Local do estágio: Setor Pedagógico/SAE – 1 vaga - Requisitos: Noções de

informática  e  administração.  Horário  de  estágio:  A combinar  –  Início:  6  de

dezembro de 2017.

4.7. Local do estágio: Educação, informática e teatro – 2 vagas - Requisitos:

Noções  de  informática  (diagramação  e  designer).  Horário  de  estágio:  A

combinar – Início: 5 de março de 2018

5. Inscrições

As inscrições estarão abertas no período de 22 a 27 de novembro. Os documentos para

inscrição deverão ser  entregues na  Secretaria do Campus no horário de 7:30h às

11:30h; 12:30h às 17:30h; 18:30h às 22:30h. A inscrição será feita mediante a entrega

dos seguintes documentos:

5.1. Currículo impresso em papel formato A4.

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

WebGiz - https://sa.ifsuldeminas.edu.br/index.php).

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

anexo I) deste edital e poderá ser impressa pelo candidato ou fornecida pela

CIEC. 

6. 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 no dia 28 de novembro e a entrevista ocorrerá no dia 29

de novembro, em horário e local a serem divulgados no site www.tco  .ifsuldeminas.edu.br/.

7. Resultado

O resultado da seleção para estágios obrigatórios será divulgado a partir do dia 29 de

novembro de 2017, no site www.tco  .ifsuldeminas.edu.br/.
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8. Cronograma

Inscrições: 22 a 27 de novembro de 2017.

Convocação para entrevistas: 28 de novembro de 2017.

Entrevistas: 29 de novembro de 2017.

Resultado: a partir de 29 de novembro de 2017.

Recurso: 24 horas após divulgação do resultado

Resultado final: a partir de 1 de dezembro de 2017.

Início estágio: 6 de dezembro de 2017.

Três Corações, 22 de novembro de 2017.

Francisco Vitor de Paula

Diretor Geral Pró-Tempore

Campus Avançado Três Corações



ANEXO I - EDITAL Nº 53/2017

FICHA DE INSCRIÇÃO - EDITAL 53/2017 

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 (Selecione apenas 1 vaga): 
   (  ) DEPE          
   (  ) CIEC          
   (  ) Educação/Geografia        
   (  ) Patrimônio          
   (  ) Tecnologia da Informação-TI                
   (  ) Setor Pedagógico/SAE  
   (  ) Educação, informática e teatro    

Três Corações,  ________ de _________________ de 2017.

Assinatura do candidato a estágio:  ________________________________________________

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PARA O EDITAL 53/2017
CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Candidato(a): ________________________________________________________________

Inscrito(a) para estágio no setor: _________________________________________________

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


