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PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

EDITAL Nº 159, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 

 

 EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - IFFluminense, no uso das atribuições 

legais, 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, para atuação na reitoria do IFFluminense, na Unidade de 

Pesquisa Agroambiental e no Campus Avançado de São João da Barra. 

 

 

I. 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, na inter-relação existente entre o 

conhecimento teórico e prático inerentes à formação em qualquer um dos níveis 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 IF Fluminense, com a interveniência obrigatória da 

instituição de ensino de origem.  

 

1.2 O estagiário fará jus a: 

I - bolsa de estágio, conforme item 3.1 deste Edital; 

II – auxílio-transporte, conforme item 3.2 deste Edital; 

III - seguro contra acidentes pessoais; 

IV - recesso remunerado de 30 (trinta) dias anuais, a ser usufruído, 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. 

 

II. Vagas 

 

2.1. O presente Processo Seletivo visa à oferta de Estágios não Obrigatórios, com 14 (quatorze) 

vagas para estagiários de nível superior, alocadas na Reitoria, Unidade de Pesquisa Agroambiental e 

no Campus Avançado de São João da Barra, conforme exposto nos quadro de vagas do Anexo I. 

 

2.2. Dez por cento das vagas serão reservadas para estudantes portadores de deficiência e devem 

observar compatibilidade entre a competência do estudante e o campo de estágio. 

 

III. Valor da bolsa de estágio e para o transporte 
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3.1. 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. 

 

3.2. Por cada dia de efetiva atividade, o estagiário fará jus ao valor de R$6,00 (seis reais) para viabilizar 

o transporte.  

 

IV. Período e local das inscrições 

 

4.1. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 28 de outubro a 11 de novembro de 2014, no 

Protocolo da Reitoria ou no campus para o qual se inscreveu, entre 09h e 19h. 

 

V. Documentação para a inscrição 

 

5.1. Para realizar a inscrição, é necessário que o candidato apresente os seguintes documentos, na 

ordem disposta abaixo: 

 

(a) ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo III); 

 

(b) documento comprobatório de matrícula (matrícula e/ou mensalidade de curso em documento 

oficial emitido pela Instituição), especificando o turno frequentado e, 

 

(c) Declaração de que foi contemplado pelo Programa Universidade para Todos – Pró-Uni e 

Programa de Financiamento Estudantil – FIES (apenas para o estudante de nível superior 

que tenha sido contemplado)  

 

(c) cópia de documento oficial de identidade; 

 

(d) curriculum vitae, com documentação comprobatória. 

 

5.2. A documentação deve ser apresentada em envelope lacrado e com a inscrição do nome do 

candidato e do código de identificação da vaga e o campus para o qual concorre. A inobservância deste 

item implicará a invalidação da inscrição. 

 

VI. Seleção 

 

6.1. O processo seletivo acontecerá da seguinte forma: 

 

1ª etapa: a) Eliminatória: Análise da documentação solicitada; 

 

2.ª etapa: a) Classificatória: Avaliação do Curriculum Vitae; 

 

                 b) Classificatória: Entrevista individual com os candidatos selecionados na 1.ª etapa. 
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6.2. Da análise de curriculum vitae, resultará a contagem máxima de 50 pontos, distribuídos conforme 

os seguintes parâmetros:  

 

(a) atividades de monitoria, extensão ou pesquisa, no total de até 10 (dez) pontos, sendo, 05 

(cinco) pontos para cada semestre letivo; 

(b) participação em congressos, seminários, fóruns ou similares na área de seleção, até 10 (dez) 

pontos, sendo, 2 (dois) pontos para cada certificado; 

(c) Participação em curso na área de seleção até o limite de 20 (vinte) pontos, 05 (cinco) pontos 

a cada 20h acumuladas e devidamente certificadas; 

(d) experiência como estagiário na área, até o limite de 10 (dez) pontos, 01 (um) ponto para 

cada mês efetivamente comprovado. 

 

6.3. Para cada vaga disponível, será convocado para a entrevista o quádruplo de candidatos 

classificados, escolhidos dentre os classificados na segunda etapa. A entrevista consistirá na arguição 

oral do candidato acerca dos conhecimentos relacionados ao perfil da vaga pretendida e às informações 

apresentadas no seu curriculum, até o limite de 50 (cinquenta) pontos. As entrevistas serão conduzidas 

pelo responsável em que o estagiário irá desenvolver a sua atividade. 

 

6.4. Todos os candidatos que concorrerem como pessoas de deficiência e aprovados na 1ª etapa, serão 

convocados para a 2ª etapa, devendo comparecer à entrevista portando o laudo médico original 

especificando: o tipo, a causa, o grau e o nível da deficiência. 

 

6.5. 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 – ProUni e Programa de 

Financiamento Estudantil – FIES; 

(b) maior nota na entrevista; 

(c) maior nota na análise do curriculum vitae. 

 

6.6. Os candidatos aprovados e não convocados integrarão um banco reserva, pelo tempo previsto por 

este edital para a duração do estágio, podendo ser convidados a assumir vaga não preenchida no 

concurso, desde que o perfil seja compatível com a necessidade do setor.  

  

VII. Cronograma 

 

Ações Período Local 

Publicação do edital 28 de outubro Portal do IFFluminense 

Realização das Inscrições 28 de outubro a  

11 de novembro 

Protocolo na Unidade (campus ou 

Reitoria) a que concorre 

Resultado da análise da documentação e 

avaliação do currículo  

15 de novembro Portal do IFFluminense,  
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Recurso ao resultado da análise da 

documentação e avaliação do currículo 

e publicação do calendário de 

entrevistas dos candidatos classificados.  

17 de novembro Protocolo do campus Campos Centro/ 

Reitoria 

Resultado dos recursos e convocação 

para entrevistas 

19 de novembro Reitoria (setores específicos da área 

pretendida) 

Realização das entrevistas 20 e 21 de 

novembro 

Unidade (campus ou Reitoria) a que 

concorre. 

Divulgação do resultado final  e 

Convocação dos aprovados 

25 de novembro Portal do IFFluminense  

 

7.1. Todas as etapas do processo serão divulgadas no endereço eletrônico www.iff.edu.br. 

  

VIII. Duração do estágio 

 

8.1. O estágio terá duração de um semestre, podendo ser prorrogado por mais três períodos até o limite 

de 02 (dois) anos, de acordo com o interesse do concedente do estágio, desde que o estudante esteja 

devidamente matriculado e com frequência regular. 

 

8.2. O estágio firmado com pessoas portadoras de necessidade especiais não se submete ao limite 

temporal máximo de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado até a conclusão do curso. 

 

 

IX. Convocação 

 

9.1 Os aprovados serão convocados pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional em conjunto 

com o campus ou a reitoria, ofertante das vagas, seguindo, rigorosamente a lista de classificados e 

atendendo ao item 2.2. do presente edital, em conformidade com a disponibilidade orçamentária. 

 

9.2 Esta seleção tem validade de 01(um) semestre, contado a partir da divulgação do resultado final e 

poderá ser prorrogada por mais períodos, até o limite de dois anos, de acordo com o interesse da 

instituição. 

 

 

 

 

Luiz Augusto Caldas Pereira 

Reitor 
 

 

 

http://www.iff.edu.br/
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ANEXO I 

 

  

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

EDITAL Nº 159, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 

 

CAMPOS DE ESTÁGIO  

 

Estagiários de Nível Superior 

REITORIA 

 

Código de 

identificação 

Setor 

de atuação 

Curso  

 
Pré-requisito CH 

semanal 

Nº de 

vagas 

NSR.001 

 

Diretoria de 

Finanças e 

Contabilidade 

Administração/ Ciências 

Contábeis/Economia  

Estar cursando a 

partir do 1º período 

do curso. 

30h 

(Manhã) 
01 

NSR.002 Diretoria de 

Orçamento e 

Finanças 

Ciências Contábeis/ 

Economia 

Estar cursando a 

partir do 1º período 

do curso. 

30h 

(Manhã) 
01 

NSR.003 Diretoria de 

Administração 

Administração/  

Economia 

Estar cursando a 

partir do 1º período 

do curso. 

30h 

(Tarde) 
01 

NSR.004 Centro de 

Referência/Espaço 

de Formação 

Continuada do 

Servidor 

Design Gráfico  

 
Estar cursando a 

partir do 2º 

período do curso 

30h 02 

NSR.005 Centro de 

Referência/Espaço 

de Formação 

Continuada do 

Servidor 

Sistemas de Informação 

ou Superior de 

Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas ou curso 

equivalente 

Estar cursando a 

partir do 2º período 

do curso 

30h 01 

NSR.006 Coordenação de 

Tecnologias 

Educacionais do 

Centro de 

Referência 

Curso de Sistemas de 

Informação ou Superior 

de Tecnologia em 

Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas ou curso 

equivalente 

Estar cursando a 

partir do 2º. 

Período do curso 

30h 02 

NSR.007 Pró-Reitoria de 

Ensino 

Administração Estar cursando a 

partir do 2º. 

Período do curso 

30h 

(Manhã)  

01 

NSR.008 Pró-Reitoria de 

Ensino 

Administração Estar cursando a 

partir do 2º. 

Período do curso 

30h 

(Tarde)  

01 
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NSR.009 

 

Pró-Reitoria de 

Pesquisa e  

Inovação 

Administração/ Ciências 

Contábeis/Economia 

Estar cursando a 

partir do 2º. 

Período do curso 

30h 01 

NSR.010 

 

Coordenação de 

Patrimônio 

Administração Estar cursando a 

partir do 2º período 

do curso  

30h 

(Tarde) 

01  

Campus Avançado de São João da Barra 

NSSJ 011 Setor de 

Administração  

Arquitetura Estar cursando a 

partir do 3º período 

do curso. 

30h 01 

Unidade de Pesquisa Agroambiental 

NSUPEA Coordenação de 

Tecnologias 

Educacionais 

Curso de Sistemas de 

Informação ou Superior 

de Tecnologia em 

Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas ou curso 

equivalente 

Estar cursando a 

partir do 2º. 

Período do curso 

30h 01 

TOTAL 14 

 

Endereços: 
- Reitoria – Rua Dr. Siqueira, 273 – Parque D. Bosco – Campos dos Goytacazes/RJ CEP 28.030-130 

- Reitoria- Rua Mário Manhães Andrade, n° 100 - Parque Aurora – Campos dos Goytacazes /RJ CEP  

28.026.110. 

- Campus Avançado de São João da Barra – Avenida Rotary, S/N. Centro. São João da Barra. CEP. 28.200-000. 

- Unidade de Pesquisa Agroambiental - BR 356, a 15 km de Campos dos Goytacazes, 

aproximadamente. 
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ANEXO II 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

EDITAL Nº 159, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 
 SELEÇÃO PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

1ª. Etapa - ELIMINATÓRIA  

 

 

 

 

 

a) Conferência da documentação  

Documentos apresentados SIM NÃO  

Ficha de inscrição devidamente preenchida   

Documento comprobatório de matrícula (matrícula e/ou mensalidade 

de curso em documento oficial emitido pela Instituição, com 

especificação do turno frequentado 

  

Declaração caso tenha sido contemplado pelo Programa 

Universidade para Todos – Pró-Uni e Programa de Financiamento 

Estudantil – FIES  

  

Cópia de documento oficial de identidade   

Curriculum vitae, com documentação comprobatória   

 

2ª. Etapa: CLASSIFICATÓRIA:  

a) Análise de curriculum vitae: Valor 50 pontos  

Atividades acadêmicas Pontuação Máximo 

de pontos 

Pontos 

obtidos 

Atividades de monitoria, 

extensão ou pesquisa 

05 (cinco) pontos para cada 

semestre letivo 

10 pontos  

Participação em congressos, 

seminários, fóruns ou similares 

na área de seleção 

2 (dois) pontos por 

certificado 

10 pontos  

Participação em curso na área de 

seleção 

05 (cinco) pontos a cada 20h 

acumuladas e devidamente 

certificadas 

20 pontos  

Experiência como estagiário 01 (um) ponto para cada mês 

efetivamente comprovado 

10 (dez) 

pontos 

 

Total  

 

b) Entrevista - pontuação máxima: 50 pontos (data prevista no calendário publicado) 
 

Nome do candidato: 

Instituição de Ensino: 

Curso:                                                                      Série/Módulo/Período: 

Código de Vaga: 


