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EDITAL Nº03, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Posse, por meio da 

Coordenação de Extensão, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para 

preenchimento de 2 (duas) vagas para estágio obrigatório não remunerado, nos termos da Resolução 

nº 038/2017 de 29 de junho de 2017 do Instituto Federal Goiano e da Orientação Normativa 

SEGEP/MP nº 02 de 24 de junho de 2016. 

 

1. DO ESTÁGIO 

1.1. O estágio supervisionado obrigatório de que trata este edital não será remunerado e terá 

vigência de 4 meses ou até atingir a carga horária de 160 horas. Após atingir a carga horária total de 

160 horas, o estágio será automaticamente encerrado e o estagiário desligado de suas atividades. 

1.2. O estágio será realizado seguindo as orientações e protocolos de segurança institucional, em 

sintonia com as recomendações dos órgãos de saúde contra a COVID-19. 

1.3. Caso o ensino presencial retorne antes do término do estágio, o mesmo poderá ser realizado 

no contra turno do estagiário. 

 

2. CRONOGRAMA 

Publicação do edital 09/10/2020 

Período de impugnação do Edital após sua 

publicação 

Até 24 horas da data de publicação do 

Edital 

Período de inscrição 12/10/2020 a 23/10/2020 

Divulgação das inscrições homologadas 26/10/2020 

Entrevistas 27/10/2020 e 28/10/2020 

Resultado preliminar Até 29/10/2020 

Interposição de recurso Até 24 horas após a publicação do 

Resultado preliminar 

Resultado do recurso Até 03/11/2020 

Resultado final Até 03/11/2020 

Início do estágio curricular obrigatório Até 09/11/2020 

 

3. DAS VAGAS 

3.1. Serão oferecidas 2 (duas) vagas, conforme quadro abaixo: 

Vaga Local do Estágio Dias da semana Hora do Estágio 

1 
Escola Fazenda do campus 

Posse 
Segunda e Terça 7:00 às 11:00 

2 
Escola Fazenda do campus 

Posse 
Quarta e Quinta 7:00 às 11:00 
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4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições estarão abertas no período compreendido entre as 00:00h do dia 12 de outubro 

de 2020 às 23h59min do dia 23 de outubro de 2020, e serão realizadas, única e exclusivamente, pela 

internet por meio do preenchimento do formulário disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_fEPA4hmoM0DS2CPjutY_3PwhCFZz9ULyHdZY

_ocpttc-pg/viewform?usp=sf_link 

4.2. Poderão se inscrever, nas vagas deste edital, alunos do Curso Técnico em Agropecuária, 

oferecidos no IF Goiano – Campus Posse, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no item 

5. 

4.3. No ato da inscrição, o candidato deverá submeter: 

a) Nome completo; 

b) Número de matrícula; 

c) E-mail; 

d) Telefone; 

e) Endereço; 

f) Cópia (PDF) da identidade; 

g) Cópia (PDF) da habilitação; 

h) h) Comprovante de matrícula (PDF) informando que o aluno está regularmente matriculado. 

 

4.4. Em hipótese alguma será aceita a inscrição com fornecimento incompleto das informações 

obrigatórias citados no item 3.2 ou fora do prazo estabelecido. 

4.5. As inscrições deferidas e homologadas serão divulgadas no dia 26 de outubro de 2020, com 

nomes dos candidatos em ordem alfabética. 

 

5. DOS REQUISITOS 
5.1. O candidato a pleitear a vaga deverá comprovar: 

a) Possuir disponibilidade de horário para exercer o estágio; 

b) Carteira de habilitação categoria “B”; 

c) Não possuir bolsa de monitoria, bolsa vinculada a projeto de ensino, pesquisa ou extensão e 

vínculo empregatício. 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. A seleção dos candidatos será feita por uma comissão examinadora designada pelo 

Coordenador de Extensão do IF Goiano Campus Posse. 

6.2. As entrevistas serão realizadas nos dias 27 e 28 de outubro de 2020, com início às 8 horas e 

término às 17 horas, por videoconferência. A ordem de apresentação será realizada por meio de 

sorteio. 

6.3. Será considerado aprovado na seleção, o candidato que obtiver o melhor desempenho na 

entrevista. 

6.4. Em caso de empate, serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 

a) Semestre mais avançado; 

b) Idade. 

6.5. O resultado final da seleção, com classificação dos candidatos será divulgado no site do IF 

Goiano Campus Posse, até o dia 03 de novembro 2020. 

 

7. DOS RECURSOS 

7.1. O candidato poderá apresentar recurso contra o resultado preliminar até 24 horas após a 

publicação do Resultado preliminar. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_fEPA4hmoM0DS2CPjutY_3PwhCFZz9ULyHdZY_ocpttc-pg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_fEPA4hmoM0DS2CPjutY_3PwhCFZz9ULyHdZY_ocpttc-pg/viewform?usp=sf_link
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7.2. Os recursos poderão ser enviados em formulário próprio (Anexo I) para o e-mail 

estagio.pos@ifgoiano.edu.br na data e horário estipulados no subitem 7.1, e serão apreciados e 

julgados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

7.3. Não serão aceitos recursos por outras vias (via postal, fax, telefone, outro endereço de e 

mail, mensagem, redes sociais, presencial, etc) que não sejam o e mail indicado e tampouco será 

aceito recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências e/ou fora de qualquer uma 

das especificações estabelecidas no presente Edital. Os recursos assim recebidos pela Comissão 

Organizadora serão preliminarmente indeferidos. 

7.4. Em hipótese alguma, será aceita revisão de recurso ou recurso de recurso. 

7.5. O resultado do recurso será comunicado oficialmente aos interessados e divulgado no sítio 

www.ifgoiano.edu.br/posse. 

 

8. DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES 

8.1. São atribuições e obrigações do estagiário: 

a) Cumprir 08 horas semanais de atividades de estágio, conforme horários preestabelecidos no 

item 3; 

b) Preencher a frequência mensal, em formulários próprios, de suas atividades; 

c) Possuir um orientador de estágio. 

 

8.2. São atribuições e obrigações do orientador de estágio: 

a) Autorizar, juntamente com a coordenação de curso, a realização do estágio; 

b) Planejar, acompanhar, executar, avaliar e realimentar as atividades ligadas à orientação para 

o estágio, em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso, calendário escolar e 

cronogramas estabelecidos em conjunto com o setor de estágio do campus Posse; 

c) Orientar e avaliar o estudante desde a elaboração do plano de atividades de estágio até a sua 

finalização; 

d) Participar das reuniões com o supervisor de estágio. 

 

8.3. São atribuições e obrigações do supervisor de estágio: 

a) Colaborar com o professor orientador nas atividades relacionadas ao estágio; 

b) Promover a integração do estagiário com o ambiente de estágio; 

c) Informar ao estagiário as normas da instituição de ensino; 

d) Orientar o estagiário desde a elaboração do plano de atividades até a conclusão do estágio; 

e) Avaliar o desempenho do estagiário em formulários disponibilizados pela instituição de 

ensino. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. O estagiário exercerá suas atividades sob a supervisão do tutor responsável. 

9.2. Qualquer cidadão poderá entrar com recurso deste Edital ou suas eventuais retificações, 

enviando o formulário de recurso (Anexo I), para o e mail estagio.pos@ifgoiano.edu.br, reunindo 

todos os arquivos a serem anexados em um único arquivo digitalizado em formato pdf, dentro de 24 

horas dias após a publicação do mesmo. 

9.3. Os casos omissos serão analisados pela comissão examinadora designada pelo Coordenador 

de Extensão do IF Goiano Campus Posse. 

 

Posse, 09 de outubro de 2020 

 

 

(ORIGINAL ASSINADO) 

Diretor-Geral 

mailto:estagio.pos@ifgoiano.edu.br
http://www.ifgoiano.edu.br/posse
mailto:estagio.pos@ifgoiano.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 

CAMPUS POSSE 

 

ANEXO I - FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

Instituto Federal Goiano Campus Posse 
FORMULÁRIO PARA  

RECURSO 

EDITAL Nº03, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

EDITAL Nº 03/2020 - IF GOIANO CAMPUS POSSE 

Os recursos deverão ser enviados pelo candidato para o e-mail estagio.pos@ifgoiano.edu.br na data e horário 

estipulados no subitem 7.2, do Edital nº 03/2020 de 09/10/2020, onde serão apreciados e julgados no prazo 

máximo de 24 horas. 

 Nº de Inscrição:  

À Comissão Organizadora 

 

Através deste instrumento interponho recurso administrativo contra: 

(      ) Pontuação da Classificação. 

(      ) Ocorrência de vícios ou erros formais na condução do Processo Seletivo para Estágio 

Obrigatório.  

(      ) Outros. Especificar: _____________________________________________________________ 

Fundamentação: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do candidato 

 

mailto:estagio.pos@ifgoiano.edu.br

