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ANEXO I – CURRÍCULO SIMPLIFICADO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome Completo: 

Endereço:  

Cidade:  UF:  

Telefone celular:   e-mail: Outro contato:  

FORMAÇÃO ACADÊMICA  

Curso:   Instituição de Ensino: Período:  

Início (semetre/ano): ____/_______  Previsão de término (semetre/ano): ____/_______  

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

SOMENTE AS 06 ÚLTIMAS – (PALESTRAS, CONGRESSOS, PROJETOS REALIZADOS) 

Nome do Evento  Local  Instituição promotora  

1-       

2-       

3-      

4-      

5-      

6-      

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

PONTUAÇÃO A CADA 6 MESES COMPLETOS – (CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO) 

Nome da empresa 1:  Período:  

De: ____/____/__________ até ____/____/__________  

Nome da empresa 2:  Período:  

De: ____/____/__________ até ____/____/__________  

*Declaro estar de acordo com as condições desta seleção, responsabilizando-me, integralmente, pelas 

informações prestadas nesta ficha de inscrição.  

_______________________, ____/____/______ 
Local Data 

 
______________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato 
Ou do Assinatura do responsável (candidato menor de 18 anos). 
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ANEXO II – FICHA DE AVALIAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Nome do Candidato: 

 
 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO ETAPA 1 (eliminatória) 
 

ITEM AVALIAÇÃO 

1) Análise da inscrição e documentos comprobatórios (item 5) 
(     ) Classificado 

(     ) Não classificado 

Item edital: 

ITEM PONTUAÇÃO MÁXIMA NOTA 

2) Coeficiente de rendimento acadêmico (item 5.2.2): 

CR – menor ou igual a 6,0 = 20 pontos 

CR – 6,1 a 7,0 = 25 pontos 

CR – 7,1 a 8,0 = 30 pontos 

CR – 8,1 a 9,0 = 35 pontos 

CR – 9,1 a 10,0 = 40 pontos 

40 PONTOS  

3.1) Análise do currículo: (itens 5.2.3 e 5.2.4): 
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES: 02 pontos para cada atividade 
extracurricular comprovada, limitada a no máximo 6 atividades. 

12 PONTOS 
 

3.2) Análise do currículo: (itens 5.2.3 e 5.2.4): 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 02 pontos a cada 06 meses completos 
de atividade profissional comprovada na carteira de trabalho; 

08 PONTOS 
 

Local/Data – Assinatura por extenso avaliador 

 

SUBTOTAL NOTA ETAPA 1 

(Máximo 60 pontos) 
 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO ETAPA 2 (classificatória) 

ITEM 

PONTUAÇÃO MÁXIMA NOTA 

4) Entrevista (item 6.1.2) - deverá ser atribuída as seguintes notas 

quanto ao desempenho do candidato em cada quesito abaixo: 

Insuficiente = 2 pontos 

Regular = 4 pontos 

Bom = 6 pontos 

Excelente = 8 pontos  

4.1) Conhecimento técnico, científico e habilidades específicas para 
as atividades a serem desenvolvidas na área do estágio 

08 PONTOS 
 

4.2) Habilidade de comunicação e capacidade de resposta as 
perguntas dos membros da banca 

08 PONTOS 
 

4.3) Comportamento, iniciativa e atitude do candidato frente a 
problemas e questões apresentadas 

08 PONTOS 
 

4.4) Interesse pela Instituição, setor, área e atividades a serem 
desenvolvidas no estágio 

08 PONTOS 
 

4.5) Disponibilidade de tempo para a realização do estágio 08 PONTOS  

Local/Data – Assinatura por extenso avaliador 

 

SUBTOTAL NOTA ETAPA2 

(Máximo 40 pontos) 
 

Local/Data – Assinatura por extenso avaliador 

 

NOTA FINAL  

(Máximo 100 pontos) 
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ANEXO III – AUTODECLARAÇÃO 
 
Eu, __________________________________________________, RG _____________________ 

CPF ______________________________, candidato no Processo Seletivo de Estágio Não 

Obrigatório para o IF Goiano – Campus Rio Verde, optante do sistema de reserva de vagas aos 

negros nas seleções para estágio no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional (previsto no Decreto nº 9.427, de 28/06/2018), na categoria de candidato que se 

autodeclara Preto ou Pardo, me declaro: 

 

(     ) Preto (     ) Pardo 

 
Declaro estar ciente de que esta autodeclaração será verificada, pela Comissão de Especial para 
heteroidentificação conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, de forma presencial, caso necessário, de acordo com o disposto 
neste edital. 
 
Declaro estar ciente de que, na hipótese de constatação de declaração falsa, isso resultará na 
eliminação do processo seletivo e, se houver sido selecionado ou contratado, no imediato 
desligamento do programa de estágio, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis, 
conforme estabelecido no seguinte artigo: 
 
Art. 299. do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940–(Código Penal) que dispõe: “Omitir, 
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena-reclusão, de um a cinco 
anos, e multa (...), se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa (...), se o 
documento é particular". 
 
 
_______________________, ____/____/______ 
Local Data 

 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do declarante 

Ou responsável (caso candidato menor de 18 anos). 
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ANEXO IV – LAUDO MÉDICO 
 

A ser encaminhado pelos candidatos que escolheram concorrer pela reserva de vaga PcD 
 
Todos os dados solicitados no Laudo deverão ser rigorosamente preenchidos. O não atendimento 
às solicitações poderá implicar em prejuízos ao candidato. 
 
O(a) candidato(a) __________________________________________________________________ 

portador(a) do documento de identificação n.º _____________________, CPF 

n.º_____________________, telefones__________________________________, candidato(a) no 

Processo Seletivo de Estágio Não Obrigatório para o IF Goiano – Campus Rio Verde, foi submetido(a), 

nesta data, a exame clínico, sendo identificada a existência de deficiência de conformidade com o 

Decreto n. 3.298, de 20/12/99 e suas alterações posteriores e na súmula nº 377-STJ, de 22/04/2009. 

Assinale, a seguir, o tipo de deficiência do candidato: 

( ) DEFICIÊNCIA FÍSICA* 
1. ( ) Paraplegia               6. ( ) Tetraparesia         11. ( ) Amputação ou Ausência de Membro 
2. ( ) Paraparesia             7. ( ) Triplegia                12. ( ) Paralisia Cerebral 
3. ( ) Monoplegia            8. ( ) Triparesia              13. ( ) Membros com deformidade congênita ou adquirida 
4. ( ) Monoparesia          9. ( ) Hemiplegia            14. ( ) Ostomias 
5. ( ) Tetraplegia            10. ( ) Hemiparesia         15. ( ) Nanismo 
*Exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 
 

( ) DEFICIÊNCIA AUDITIVA*: perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma, nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. 
* Para os candidatos com deficiência auditiva, o laudo médico deverá vir acompanhado do original do 
exame de audiometria recente, realizado até 12 (doze) meses anteriores ao último dia das inscrições, 
acompanhado do relatório do otorrinolaringologista informando se a perda auditiva do candidato é 
passível de alguma melhora com uso de prótese. 
 

( ) DEFICIÊNCIA VISUAL*: 
( )Cegueira - acuidade visual igual ou menor que 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
( )Baixa visão – acuidade visual entre 0,3 (20/66) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
( )Campo visual – em ambos os olhos forem iguais ou menores que 60°. 
( )A ocorrência simultânea de quaisquer das situações anteriores. 
*Para os candidatos com deficiência visual, o Laudo Médico deverá vir acompanhado do original do 
exame de acuidade visual em ambos os olhos (AO), patologia e campo visual recente, realizado até 12 
(doze) meses anteriores ao último dia das inscrições. 
 

( ) DEFICIÊNCIA INTELECTUAL*: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, 
tais como: 
1. ( ) Comunicação                 4. ( ) Utilização de recursos da comunidade             7. ( ) Lazer 
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2. ( ) Cuidado pessoal            5. ( ) Saúde e segurança                                                8. ( ) Trabalho 
3. ( ) Habilidades sociais        6. ( ) Habilidades acadêmicas 
*Para os candidatos com deficiência intelectual, o Laudo Médico deverá vir acompanhado do original 
do Teste de Avaliação Cognitiva (Intelectual), especificando o grau ou nível de funcionamento 
intelectual em relação à média, emitido por médico psiquiatra ou por psicólogo, realizado no máximo 
em até 12 (doze) meses anteriores ao último dia das inscrições. 
 

( ) DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: associação de duas ou mais deficiências:  
 
 

( ) TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: deficiência persistente e clinicamente significativa da 
comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não 
verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter 
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; padrões restritivos e repetitivos de 
comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 
comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 
 

I – CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10):   
 
 

II – DESCRIÇÃO DETALHADA DA DEFICIÊNCIA (o médico deverá descrever a espécie e o grau ou o nível 
da deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código correspondente da 
CID): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Laudo com válido apenas dos últimos doze meses da data de análise da documentação. 
 
_______________________, ____/____/______ 
Local Data 
 

______________________________________________________ 
Assinatura, carimbo e CRM do(a) médico(a) 

 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato 

Ou do Assinatura do responsável (candidato menor de 18 anos). 
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ANEXO V – FORMULÁRIO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
Nome do Candidato: 

Vaga/setor: 

Curso: 

Telefone: E-mail: 

(     ) Etapa 1 (     ) Etapa 2 

À Comissão Organizadora, 
Como candidato a estagiário, solicito revisão: 

 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
1.  O candidato poderá apresentar recurso do resultado preliminar, a partir da divulgação de acordo com 
cronograma constante no item 2.1. 
2. Os recursos deverão protocolados no protocolo oficial do IF Goiano – Campus Rio Verde em duas vias em 
formulário próprio (Anexo V), no período previsto no item 2.1.  
3. Não serão aceitos recursos via postal ou via correio eletrônico, fora do prazo e que não atenda às exigências e 
estabelecidas no presente Edital.  
4. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso de recurso.  

DOS FATOS E FUNDAMENTOS DO RECURSO 
Fundamento(s) que embasam a argumentação do candidato: 

 

 

 

 
_______________________, ____/____/______ 
Local Data 
 

 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato 

Ou do Assinatura do responsável (candidato menor de 18 anos). 
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