INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
– IFBA – CAMPUS DE JUAZEIRO

EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA
ESTÁGIO CHAMADA INTERNA (EXTENSÃO) 01/2018
O DEPARTAMENTO DE ENSINO do Campus de Juazeiro torna pública a abertura de inscrições
para a seleção de estagiários, destinado a alunos matriculados no Técnico em Segurança do Trabalho
para atuação no SESI-Juazeiro/BA. Serão ofertadas 4 (quatro) vagas (2 vaga para turno manhã e 2
vaga para turno da tarde). Trata-se de estágio curricular obrigatório, mas não remunerado.
1. Das Vagas:
O processo seletivo tem como objetivo preencher 02 (duas) vagas para ingresso, a partir de fevereiro
de 2017, em atividades específicas do Técnico em Segurança do Trabalho no SESI-Juazeiro/BA, a
serem convocados gradativamente, para os horários da manhã (08h às 12h) ou da tarde (14h às 18h)
sob a supervisão de um professor-orientador do IFBA e técnicos que compõem a equipe do SESI.
2. Das inscrições:
2.1 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas nos dias 26 de fevereiro a 07 de março de
2018, no Setor de Protocolo do Campus Juazeiro.
2.2 Deverá ser feita presencialmente pelo candidato interessado ou através de procuração simples.
2.2 Para a inscrição no processo seletivo, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponível
no Setor de Protocolo e anexar histórico escolar atualizado, no ato da inscrição.
2.3 Não serão aceitas inscrições requeridas fora do prazo estipulado.
3. Dos requisitos básicos exigidos para admissão:
Os(as) candidatos(as) interessados(as) em concorrer às vagas para a seleção de estagiários que atuarão
no SESI-Juazeiro/BA deverão atender ao requisito abaixo:
a) Estar regularmente matriculado em curso do IFBA.
b) Ser, prioritariamente, estudante concluinte ou já ter cumprido todas as disciplinas do curso;
c) Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar – coeficiente de rendimento
acadêmico igual ou superior a 6,0 (seis).
c) Estar disposto a cumprir 400 horas de estágio e assinar termo de compromisso, ainda que a carga
horária mínima prevista no Projeto Pedagógico do Curso seja de 200 horas.
4. Do Processo de seleção:
A seleção dos estagiários que atuarão no SESI-Juazeiro/BA será realizada em duas etapas:

4.1 Etapas do processo seletivo:
1ª fase: Classificação dos estudantes com melhor rendimento escolar (média das notas) observando os
requisitos do item 3.
2ª fase: Dinâmica de grupo (IFBA)
3ª fase: Entrevista com equipe do SESI (em data a ser definida)
4.2 Critérios de seleção:
A seleção far-se-á com base no(a):
I – Classificação dos estudantes com melhor rendimento escolar (média das notas), considerando os
requisito de prioridade definido no item 3.
a) será realizado cálculo da média das notas do histórico escolar e com ordenamento dos
estudantes com melhor rendimento escolar.
II – critério de desempate:
a) disponibilidade de vaga para o turno escolhido pelo candidato;
b) maior tempo de instituição (módulos mais avançados);
c) maior idade;

III – A Dinâmica de Grupo será realizada em dia e horário agendado após a publicação dos resultados
da 1a. Etapa.
IV – Entrevista.
a) na entrevista os estudantes serão avaliados pela equipe de profissionais do SESI, conforme
critérios próprios.
5. Divulgação dos resultados:
O resultado dos estudantes aprovados na 1ª etapa e aptos a participarem da 2ª etapa (entrevista) estará
disponível para consulta pública no dia 08/03/2018 (quinta-feira) nos murais deste Campus. Os (as)
candidatos(as) selecionados(as) fora do número de vagas disponíveis comporão o quadro de cadastro
de reserva de vagas.
6. Da NÃO-concessão de bolsa:
6.1 O(A) estudante selecionado(a) neste processo seletivo para estagiário NÃO receberá bolsa nem
auxílio transporte por parte da empresa concedente, assim caracterizado como estágio obrigatório não
remunerado.
7. Disposições gerais:
7.1 Os casos omissos serão resolvidos pela chefia do Departamento de Ensino e Coordenação de
Extensão e Pesquisa do Campus.
7.2 O candidato aprovado na entrevista deverá comparecer ao Departamento de Ensino para receber
orientações, preenchimento de documentação individual e formulários para início do estágio.
8. Cronograma:
O processo seletivo para estágio ocorrerá conforme o seguinte cronograma:

Divulgação do processo seletivo discente para monitores

26 de fevereiro de 2018

Período de inscrições

26 de fevereiro a 07 de março de 2018

Resultado da 1ª etapa ( Classificação por nota)

08 de março de 2018

Realizção da Dinâmica de Grupo

Data a ser definida

Realização das entrevistas

Data a ser definida

Resultado Final

Data a ser definida
Juazeiro, 26 de fevereiro de 2018

_______________________________
Adriana Santos Pinheiro
Chefe do Departamento de Ensino

