
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE 

DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA 

EDITAL Nº 12, de 01 de abril de 2015 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO
 
A DIREÇÃO GERAL do campus Bom Jesus do Itabapoana – IFFluminense, no uso das atribuições
legais  que  lhe  conferem  a  Portaria  nº  875,  de  28/12/2011,  publicada  no  Diário  Oficial  no  dia
02/01/2012, e a Portaria MEC nº 429 de 20/08/2009, publicada no D.O.U. de 21/08/2009, Seção 1,
páginas 15 a 17, que aprovou o Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Fluminense, torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo destinado à contratação
de estagiários nos termos da Lei Nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Orientação Normativa
SRH/MPOG nº 7 de 30 de outubro de 2008. 

1. Das Disposições Preliminares:

1.1  A concessão  de  estágio  no  âmbito  do  IFFluminense  objetiva  proporcionar  a  preparação  do
estudante para o trabalho produtivo e para o desenvolvimento da vida cidadã, por meio do exercício
de  atividades  correlatas  a  sua  pretendida  formação  profissional,  em  complementação  ao
conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino. A concessão de estágio não gera vínculo
empregatício de qualquer natureza e dar-se-á mediante a celebração de Termo de Compromisso
entre o estudante e o IFFluminense, com a interveniência obrigatória da instituição de ensino de
origem.

2. Das Vagas:

2.1  O  presente  Processo  Seletivo  visa  à  oferta  de  ESTÁGIO  NÃO  OBRIGATÓRIO,  sendo  04
(quatro) vagas para estagiário de nível superior no  campus Bom Jesus do Itabapoana, conforme
exposto no quadro de vagas do Anexo I.

3. Das Inscrições: 

3.1  As inscrições deverão ser realizadas no período de  06/04/2015 a 14/04/2015, na Diretoria de
Gestão de Pessoas do campus Bom Jesus do Itabapoana, entre 8h e 17h.

3.2  Para  a  realização  da  inscrição  é  necessário  que  o  candidato  apresente  a  seguinte
documentação:

a) ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo II); 
b) declaração ou atestado de matrícula atualizado, emitido pela Instituição de Ensino, especificando
o período e o turno frequentado atualmente. No caso do estudante de nível superior que tenha sido
contemplado  pelo  Programa Universidade  para  Todos  –  Pró-Uni  e  Programa  de  Financiamento
Estudantil – FIES, tal informação deve constar no documento;
c) cópia de documento oficial de identidade;
d) currículo, com documentação comprobatória.



3.3  A não apresentação da documentação indicada nas letras  a,  b  e  c  do item 3.2 eliminará o
candidato do processo seletivo.
3.4  Os  candidatos  portadores  de  deficiência  deverão  apresentar,  no  período  previsto  para  as
inscrições, laudo médico original especificando: o tipo, a causa, o grau e o nível da deficiência. O
referido laudo deverá ser apresentado em envelope lacrado e identificado com o nome do candidato
e o código de identificação da vaga a que concorre, sendo endereçado ao setor de serviço médico do
campus Bom Jesus do Itabapoana.

4. Dos Procedimentos para a Inscrição:

4.1 O candidato deverá entregar toda a documentação exigida no item 3.2 deste Edital, em envelope
lacrado e identificado com o nome do candidato e o código de identificação da vaga a que concorre,
exclusivamente, no período e horário especificado no item 3.1 deste edital.

4.2  É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  a  apresentação  dos  documentos  conforme
estabelecido neste Edital, não cabendo ao atendente da Diretoria de Gestão de Pessoas do campus
conferir documentos nem lacrar o envelope.

4.3  A entrega do envelope com a documentação na Diretoria de Gestão de Pessoas do  campus
poderá  ser  feita  por  qualquer  representante  do  candidato,  não  necessitando,  neste  ato,  de
apresentação do instrumento de procuração.

5. Da Estrutura da Seleção:

5.1 O processo seletivo será realizado em 03 (três) etapas:

1ª etapa: Eliminatória: Conferência da documentação solicitada no item 3.2; 
2ª etapa: Classificatória: Análise do Currículo; 
3ª etapa: Classificatória: Entrevista individual com os candidatos classificados na 2ª etapa. 

5.2  A não  apresentação  da  documentação  comprobatória  do  currículo,  passível  de  pontuação,
implicará na atribuição da nota zero ao candidato.

5.3  Da análise do currículo resultará a contagem máxima de 50 pontos, distribuídos conforme os
seguintes parâmetros:

a)  participação em curso na área de atuação pretendida até o limite de 20 (vinte) pontos, sendo
atribuídos 05 (cinco) pontos a cada 20h acumuladas e devidamente certificadas; 
b) participação em congressos, seminários, fóruns ou similares na área de atuação pretendida, até
15 (quinze) pontos, sendo, 3 (três) pontos para cada certificado; 
c) experiência como estagiário na área pretendida, até o limite de 10 (dez) pontos, sendo atribuído
01 (um) ponto para cada mês efetivamente comprovado; 
d) experiência como bolsista de monitoria, extensão ou pesquisa, no total de até 05 (cinco) pontos,
sendo atribuídos 2,5 (dois e meio) pontos para cada semestre letivo.

5.4 Ao candidato será facultado recurso contra o resultado da análise de currículo. O recurso deve
ser fundamentado, especificando o ponto questionado e indicando o nome do candidato e o código
de identificação da vaga a que concorre. O recurso deve ser entregue no mesmo local no qual foi
realizada a inscrição, no dia e horário indicados no item 7 deste edital.

5.5 Serão convocados para entrevista os candidatos classificados na segunda etapa até o quádruplo
do número de vagas oferecidas em cada área.

5.6 A entrevista consistirá na arguição oral do candidato acerca dos conhecimentos relacionados ao
perfil  da  vaga  pretendida  e  às  informações  apresentadas  no  seu  currículo,  até  o  limite  de  50
(cinquenta)  pontos.  A entrevista  será  conduzida  por,  pelo  menos,  dois  servidores  efetivos  do
IFFluminense.



5.7 Todos os candidatos portadores de deficiência, classificados na 2ª etapa, serão convocados para
a 3ª etapa.

5.8 A classificação final dos candidatos será feita na ordem decrescente do total de pontos obtidos.
Em caso de empate, a classificação se dará a partir dos seguintes critérios:

a)  ser estudante contemplado pelo Programa Universidade para Todos – Pró-Uni e Programa de
Financiamento Estudantil – FIES; 
b) maior nota na entrevista; 
c) maior nota na análise do currículo; 
d) maior idade.

5.9 No momento da admissão do estagiário, serão exigidos os documentos que constam no Anexo
III,  que  devem  ser  entregues  na  Diretoria  de  Gestão  de  Pessoas  do  campus  Bom  Jesus  do
Itabapoana, em data e horário informados através do Portal do IFFluminense.

6. Da Bolsa de Estágio e dos Benefícios:

6.1 O estagiário de nível superior receberá bolsa de estágio no valor de R$520,00 (quinhentos e vinte
reais), equivalentes à carga horária de trinta horas semanais, ou de R$364,00 (trezentos e sessenta
e quatro reais), equivalentes à carga horária de vinte horas semanais.

6.2 O estagiário terá direito aos seguintes benefícios:

I - Auxílio transporte no valor de R$ 6,00 (seis reais) por dia, proporcionalmente aos dias em efetiva
atividade; 
II - Seguro contra acidentes pessoais; 
III  -  Recesso remunerado de 30 (trinta)  dias anuais, a ser gozado, preferencialmente, nas férias
escolares, sempre que o período de duração do estágio for igual ou superior a 1 (um) ano, ou de
forma proporcional, caso o estágio ocorra por período inferior. 

7. Do Cronograma:

Ações Período Local 

Publicação do Edital 01/04/2015
Portal do IFFluminense e no campus 

Bom Jesus do Itabapoana

Realização das Inscrições 
06/04/2015 a
14/04/2015

 das 8h às 17h

Diretoria de Gestão de Pessoas do
campus Bom Jesus do Itabapoana

Resultado da 1ª e 2ª etapas da
seleção 

14/04/2015, após
as 17h

Portal do IFFluminense e no campus 
Bom Jesus do Itabapoana

Apresentação de Recursos 
 15/04/2015

Das 8h às 17h
Diretoria de Gestão de Pessoas do
campus Bom Jesus do Itabapoana

Divulgação dos resultados dos
recursos e dos horários das

entrevistas
16/04/2015

Portal do IFFluminense e no campus
Bom Jesus do Itabapoana

Realização das Entrevistas 17/04/2015
No setor ofertante da vaga no campus

Bom Jesus do Itabapoana

Divulgação do Resultado Final 17/04/2015
Portal do IFFluminense e no campus 

Bom Jesus do Itabapoana 



8. Da Duração do Estágio:

8.1 O estágio terá a duração do semestre letivo do curso do candidato, podendo ser prorrogado
até o limite de 02 (dois) anos, de acordo com o interesse da CONCEDENTE do estágio, desde
que o estudante esteja devidamente matriculado e com frequência regular.

8.2 O estágio firmado com pessoas portadoras de necessidades especiais não se submete ao
limite temporal máximo de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado até a conclusão do curso.

9. Da Convocação:

9.1  Os aprovados serão convocados pela Diretoria de Gestão de Pessoas do  campus  Bom
Jesus  do  Itabapoana  em  conjunto  com  a  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional  do
IFFluminense,  seguindo  rigorosamente  a  lista  de  classificados  e  em  conformidade  com  a
disponibilidade orçamentária. 

9.2 Os candidatos classificados neste Processo em número que exceda ao quantitativo de vagas
ofertadas  integrarão  um  banco  reserva,  podendo  ser  convocados,  de  acordo  com  as
necessidades do campus Bom Jesus do Itabapoana, desde que o perfil seja compatível com a
necessidade do setor e em conformidade com a disponibilidade orçamentária.

10. Da Validade:

10.1 Esta seleção tem validade de 01 (um) ano, contado a partir da divulgação do resultado final
e poderá ser prorrogada por igual período de acordo com o interesse da instituição.

11. Das Disposições Gerais:

11.1 Todo o Processo referente à Conferência de Documentação e Análise de Currículo estará a
cargo de uma comissão designada pela Direção Geral do campus Bom Jesus do Itabapoana.

11.2 Não será cabível recurso contra o Resultado Final do Processo Seletivo.

11.3  Os casos  omissos ou não expressamente  previstos  neste  Edital  serão  resolvidos pela
Direção Geral em conjunto com a Diretoria de Gestão de Pessoas do  campus  Bom Jesus do
Itabapoana, respeitada a legislação vigente.

JOÃO RENATO DE OLIVEIRA ESCUDINI 
Diretor Geral do campus Bom Jesus do Itabapoana 

Instituto Federal Fluminense
(original assinado)



ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS

CÓDIGO
DA VAGA

CURSO PRÉ-REQUISITO CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Nº DE
VAGAS

NSBJ.001 ARQUITETURA E
URBANISMO

Estar cursando a partir
do 3º período do curso.

20h 01

NSBJ.002 INFORMÁTICA Estar cursando a partir
do 4º período do curso.

30h 01

NSBJ.003 LICENCIATURA PLENA EM
LETRAS / LÍNGUA

PORTUGUESA

Estar cursando a partir
do 5º período do curso.

20h 01

NSBJ.004 LICENCIATURA PLENA EM
MATEMÁTICA

Estar cursando a partir
do 5º período do curso.

20h 01



ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO

Código da vaga: Carga Horária Semanal:

Nome:

Instituição de Ensino onde estuda:

Matrícula: Curso: Módulo/Período: Turno:

Data de Nascimento: RG: CPF:

Endereço Completo:

Bairro:  Cidade: UF:

CEP:                                                   Tel:(   )                                      Cel:(  )

E-mail:

Bom Jesus do Itabapoana, RJ, ____/____/_____            _______________________________
                                                                                               Assinatura do candidato



ANEXO III

 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ADMISSÃO DE ESTÁGIÁRIOS 

1 - TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (Retirar no IFFluminense – campus Bom Jesus 

do Itabapoana)

2 - DECLARAÇÃO DE ESTAR MATRICULADO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DEVENDO 

CONSTAR O SEMESTRE LETIVO EM VIGOR; 

3 - CALENDÁRIO ESCOLAR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (xerox); 

4 - CADASTRO BASE (Disponível no site http://portal.iff.edu.br/servidor/estagiario) 

5 - FOTO 3X4 

6 - CERTIDÃO CIVIL (xerox) 

7 - CARTEIRA DE IDENTIDADE (xerox) 

8 - CPF (xerox) 

9 - CERTIFICADO DE RESERVISTA (para os do sexo masculino) 

10 - PIS/PASEP ou declaração de não ser cadastrado 

11 - TÍTULO DE ELEITOR e COMPROVANTE DA ÚLTIMA VOTAÇÃO (xerox) 

12 - NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA COM NÚMERO DO BANCO E DA AGÊNCIA 

13 - CARTEIRA DE TRABALHO (xerox da parte que tem o número do registro com retrato – 

frente e verso, e da parte que consta o registro do primeiro emprego). 

14 - TIPO DE SANGUE COM FATOR RH 

15 - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUAL (água, luz, IPTU, telefone residencial ou contrato

de locação) 


