EDITAL Nº 002/2021 - ESTAGIÁRIO

Projeto: "MEC/IFB-Definição de métodos e procedimentos para a atualização do
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia."
Local: SAUS Quadra 2 Bloco E Edifício Siderbrás - CEP 70070906 (Reitoria)
Duração: 7 meses – contratação imediata
Carga horária semanal: 20 horas semanais
Número de vagas: 2 vagas
Bolsas: Serão 2 bolsas destinadas aos alunos dos cursos técnicos:
Cursos Técnicos

N° de Bolsas

Técnico subsequente em Serviços Públicos,
Técnico em Secretariado

2

Bolsa
R$ 400,00

Atividades dos bolsistas:
1) Participar das atividades online e presenciais (se for o caso), conforme
cronograma/agenda disponibilizada pelo Coordenador Pedagógico do projeto.
2) Realizar pesquisas bibliográficas referentes ao mundo do trabalho e aos cursos
superiores de tecnologia.
4) Apoiar ações de divulgação referentes ao projeto.
5) Elaborar relatos das reuniões e preencher a documentação dos cursos em cada
Eixo Tecnológico.
6) Inserir dados em planilhas eletrônicas.
7) Elaborar relatórios parciais e final das atividades realizadas (até 10 dias após a
solicitação do coordenador pedagógico).
8) Desenvolver atividades inerentes à formação profissional pretendida em curso do
IFB.

Requisitos Obrigatórios:
●

●

Ter matrícula ativa, entre o segundo e o penúltimo semestre, nos
cursos acima mencionados, no Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Brasília. O estudante que trancar sua matrícula
perderá imediatamente o seu vínculo com o projeto.
Disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para dedicação ao
projeto.

Pontuação para seleção (enviar documento que comprove as experiências):
A primeira etapa do processo seletivo se dará por classificação com base
nos critérios apresentados no quadro a seguir.

Ite
m

Especificação

1

Média por componente curricular
cursado por componente
curricular, no último semestre
concluído.

Pontuação
por média

Abaixo de
4,9: 0
pontos

Pontuação
máxima

2,0

5,0 a 6,0:
1,0 ponto
6,1 a 7,0:
1,5 ponto
A partir
de 7,1 –
2,0 pontos

2

Participação em eventos
acadêmicos, projetos de pesquisa
e/ou extensão relacionados ao
curso, realizados no IFB.
(máximo 4 eventos contabilizados
e realizados durante a realização
do curso técnico ou de tecnologia
no IFB)

0,5 por
evento

2,0

Pontos
adquiridos

3

Publicação de artigos em anuais,
em periódicos e capítulos de
livros (máximo 4)

0,5 cada
trabalho
publicado

2,0

Os 10 candidatos com melhor classificação na etapa de avaliação
curricular (1ª etapa), conforme quadro acima, farão uma entrevista (2ª etapa)
para avaliação de perfis pessoais e profissionais. Nessa etapa, os pontos da
classificação inicial serão zerados.
1.

O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo:

Publicação do Edital
25 de fevereiro de 2021
Período Divulgação, Inscrição e Envio do
25 a 03 de março de 2021
Currículo*
Análise Curricular
04 a 05 de março de 2021
Data Provável do Resultado da Análise
08 de março de 2021
Curricular e Convocação para Entrevista
Data Provável da Entrevista*
10 e 11 de março de 2021
Data Provável de Publicação do Resultado
12 de março de 2021
Final
Reunião de Orientação para Atuação no
Projeto (o link será enviado ao e-mail que
16 de março de 2021
encaminhou a inscrição).
Entrega da documentação
17/03/2021
Início das atividades
01/04/2021
* A comissão de avaliação não se responsabiliza por problemas técnicos de envio de
documentação e rede de internet.
Seleção:
O candidato deverá enviar para o e-mail: alessandra.silva@ifb.edu.br, com cópia
para lucivania@ifce.edu.br, com o título “SELEÇÃO ESTÁGIO – XXXX (Nome
do Candidato/vaga pretendida)”, os seguintes documentos em PDF:
●
●
●
●
●

Currículo Lattes atualizado;
Declaração de aluno regular do IFB (retirada na matrícula web em menos
de 15 dias);
Histórico escolar e grade horária do semestre anterior;
Carta de motivação para trabalhar no projeto (máximo duas páginas);
Cópia dos documentos que comprovem as experiências especificadas
acima.

