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EDITAL PROCESSO SELETIVO 
CHAMADA PARA ESTÁGIO Nº 02/2017

O DEPARTAMENTO DE ENSINO do Campus de Juazeiro torna pública a abertura de inscrições
para a seleção de estagiários, destinado a alunos matriculados no Curso Técnico em Segurança do
Trabalho para atuação no SESI-Juazeiro/BA. Serão ofertadas 02 (duas) vagas para início imediato (1
vaga para turno manhã e 1 vaga para turno da tarde). Trata-se de estágio curricular obrigatório e 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, nos
horários manhã (08h às 12h) ou 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 02 a 07 de Agosto de 2017,
presencialmente pelo candidato interessado ou através de procuração simples.
2.2 Para a inscrição no processo, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponível no setor
do  protocolo do  IFBA,  Campus  de  Juazeiro,  anexar  histórico  escolar  e  cópia  de  carteira  de
Indentidade, devolvendo-os no mesmo local.
2.3 Não serão aceitas inscrições requeridas fora do prazo estipulado.

4. Dos requisitos básicos exigidos para admissão:
Os(as)  candidatos(as)  interessados(as)  em participar  dessa  seleção deverão  atender  aos  requisitos
abaixo:
a) Estar regularmente matriculado em curso do IFBA;
b)  Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar  (coeficiente de rendimento
acadêmico) sendo classificado o candidato que obtiver coeficiente igual ou superior a 6,0 (seis).

5. Do Processo de seleção:
A seleção será realizada em duas etapas:
1ª fase: Classificação dos estudantes com melhor coeficiente de rendimento acadêmico
2ª fase: Entrevista com equipe do SESI (em data a ser definida)

Obs.: A fase da avaliação do rendimento escolar é eliminatória. Apenas serão convocados para
entrevista os quatro (4) primeiros candidatos aprovados na 1ª Fase.

5.2 Da seleção:
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A seleção será processada de acordo com os seguintes critérios:

I  –  Classificação dos estudantes com melhor  rendimento escolar demonstrado pelo  coeficiente de
rendimento em ordem decrescente

 Em caso de empate serão seguidos os seguintes critérios para o desempate:
a) Disponibilidade de vaga para o turno escolhido pelo candidato;
b) O candidato que já tiver integralizado todos os módulos;
c) Quem estiver cursando o módulo mais avançado;
d) Maior coeficiente de rendimento, conforme histórico escolar
e) Maior idade; 

II – Entrevista.
a) Na entrevista os estudantes serão avaliados pela equipe de profissionais do SESI, conforme

critérios próprios.
 

6. 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 de agosto de 2017 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, podendo serem aproveitados, inclusive, para outras empresas. 

7. Carga horária do estágio

A carga horária do estágio é de 20 horas semanais, conforme Lei 11.788/2008, com jornada diária de
04 horas, de segunda a sexta-feira. 

8. Disposições gerais:
8.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Chefia do Departamento de Ensino e Coordenação de
Extensão e Estágio do Campus.

8.2 O candidato aprovado na entrevista deverá comparecer ao Departamento de Ensino para receber
orientações,  preenchimento  de  documentação  individual,  formulários  e  todos  os  procedimentos
necessários para início do estágio.

Para a assinatura do Termo de Compromisso o aluno deverá apresentar os seguintes documentos:
 Carteira de identidade
 Cadastro de Pessoa Física – CPF
 Comprovante de endereço

9. Cronograma:
O processo seletivo para estágio ocorrerá conforme o seguinte cronograma:
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PROCEDIMENTO PERÍODO

Divulgação do processo seletivo 02/08 a 04/08/2017
Período de inscrições 02/08 a 07/08/2017
Divulgação da relação de inscritos 08/08/2017
Resultado da 1ª etapa (Classificação por nota) 08/08/2017
Realização das entrevistas 09/08/2017
Resultado Final 10/08/2017

Juazeiro, 02 de Agosto de 2017.

_______________________________
Adriana Santos Pinheiro

Chefe do Departamento de Ensino
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