
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

EDITAL N°, DE 04 DE 23 JANEIRO DE 2019. 
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO 

DA REITORIA DO IFPE 

A REITORA EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIADE PERNAMBUCO, em conformidade com a Lei n° 11.892, de 29/12/2008, publicada 
no DOU de 30/12/2008, seção 1, páginas 1 a 3, em substituição à Reitora nomeada pelo Decreto 
Presidencial de 12/04/2016, publicado no DOU de 13/04/2016, seção 2, página 1, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, e considerando a Lei n° 11.788/2008, publicada no DOU de 26/09/2008, 
a Orientação Normativa SRH/MPOG n° 02, de 24/06/2016, publicada no DOU de 28/06/2016, torna 
pública a abertura do PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO NÃO 
OBRIGATÓRIO REMUNERADO a ser desenvolvido na Assessoria de Comunicação, na Diretoria de 
Educação a Distância e na Pró-reitoria de Administração do IFPE, situadas na Av Professor Luís Freire, 
500, Curado, Recife — PE. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A concessão de estágio no âmbito do IFPE tem como objetivo complementar a formação acadêmica 
do estudante, possibilitando a integração entre teoria e prática através do contato do mesmo com a vida 
profissional. O estágio tem como papel proporcionar ao discente uma formação que facilite sua 
integração ao mercado de trabalho. 
1.2 A concessão de estágio no IFPE não gera vínculo empregatício de qualquer natureza e dar-se-á 
mediante a celebração de Termo de Compromisso de Estágio entre o estudante, sua Instituição de 
Ensino e o IFPE. 

2. DO OBJETIVO 
2.1 O presente Edital destina-se à seleção de estudantes regularmente matriculados em cursos de 
graduação para o provimento imediato de vagas e formação do Cadastro de Reserva de Estágio para a 
Reitoria do IFPE, conforme quadro abaixo. 

Setor 
Vagas 

de Estádio 
Horário Curso 

Assessoria 
de Comunicação 
(Ascom) 

02 — Design 

1 vaga — manhã — 08 às 
12h 

Bacharelado ou 
Tecnologia em 
Design ou Design 
Gráfico (2° ou 3° 
semestre) 

1 vaga — tarde — 14 às 18h 

Diretoria de 
Educação a 
Distância (DeaD) 

01 - Administração 1 vaga — tarde — 14 às 18h 

Bacharelado em 
Administração de 
Empresas (a partir do 
2° semestre) 



Pró-reitoria de 
Administração 
(Proad)— Diretoria 
de Gestão de bens e 
serviços 

01 — Administra ção manhã — 08 às 12h 

Bacharelado em 
Administração de 
Empresas (a partir do 
2° semestre) 

01 — Logística tarde — 14 às 18h 
Tecnólogo em 
Logística (a partir do 
2° semestre) 

2.2 O preenchimento das vagas obedecerá a classificação dos candidatos, sendo prerrogativa do 
estudante classificado em melhor posição realizar a escolha do horário que lhe seja mais conveniente. 

3. DA SELEÇÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 
3.1 Serão aceitas inscrições de estudantes com deficiência, desde que as atividades de estágio sejam 
compatíveis com a deficiência do candidato. 
3.2 Consideram-se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no 
Art. 4° do Decreto n° 3.298/99. 
3.3 Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas ofertadas neste Edital para estudantes com 
deficiência, nos termos dispostos no art. 7°, §§ 2° a 5°, da Orientação Normativa SEGEP/MP n. 2, de 24 
de junho de 2016, que "[e] stabelece orientações sobre a aceitação de estagiários no âmbito da 
Administração Pública federal, autárquica e fundacional" . 
3.4 Os estudantes com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas 
destinadas à ampla concorrência, sendo que a convocação da vaga reservada dar-se-á na 10a (décima) e 
20" (vigésima) chamadas da lista final de aprovados. 

4. DA RESERVA DE VAGAS PARA ESTUDANTES NEGROS 
4.1 Ficam reservadas a estudantes negros 30% (trinta por cento) das vagas ofertadas neste Edital, nos 
termos do art. 1° do Decreto n. 9.427, de 28 de junho de 2018. 
4.2 Consideram-se negros, para as finalidades deste Edital, os candidatos que se autodeclararem pretos 
ou pardos no ato da inscrição na seleção de estágio, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE. 
4.3 A reserva de vagas de que trata o item 4.1 será aplicada quando o número de vagas oferecidas na 
seleção for igual ou superior a três. Na hipótese de quantitativo fracionado, o número de vagas reservadas 
ofertadas será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior 
que cinco décimos, ou para o número inteiro imediatamente inferior, caso a fração serja inferior a cinco 
décimos. 
4.4 Os estudantes negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à 
ampla concorrência, sendo que a convocação das vagas reservadas dar-se-á nas 3', 5a, 9a, 12', 15' e 19" 
chamadas da lista final de aprovados. 

5. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
5.1 São requisitos para a inscrição: 
a) ser estudante regularmente matriculado e com frequência efetiva em curso especificado no item 2, 
de acordo com a vaga pretendida, ministrado por Instituições de Ensino conveniadas com esta 
Instituição e formalmente reconhecidas perante o Ministério da Educação (MEC); 
b) possuir o perfil exigido nos itens 2 a 4 deste Edital; 
c) não apresentar mais do que duas reprovações, seja por nota ou falta. 

Parágrafo único. Caso a instituição de ensino à qual o candidato esteja vinculado não seja conveniada 
com o IFPE, este poderá realizar o processo seletivo, ficando a sua admissão como estagiário, nos termos 
exigidos pela Lei n. 11.788/2008, condicionada à assinatura de Termo de Convênio entre o IFPE e a 
instituição de ensino. 



6. DAS INSCRIÇÕES 
6.1 As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no período de 28 de janeiro a 08 de fevereiro 
de 2019, por meio do envio dos documentos indicados no item 6.2 para o e-mail 
acontece@reitoria.ifpe.edu.br, em mensagem eletrônica única, com o assunto vaga ascom , vaga dead  
ou vaga proad, conforme o caso. 

6.2 O candidato deverá enviar cópia digitalizada, declarada autêntica pelo próprio candidato, dos 
seguintes documentos: 
a) Ficha de inscrição (Anexo I) devidamente preenchida e assinada, constando nela a concordância com 
as normas de seleção adotadas; 
b) Fotocópias da Carteira de Identidade e do CPF; 
c) Uma foto 3x4, recente; 
d) Declaração expedida pela Instituição de Ensino informando o ano/semestre em que o aluno está 
regularmente matriculado; 
e) Histórico Escolar atualizado até o semestre em curso; 
f) Comprovante de inscrição do PROUNI e/ou FIES, caso seja beneficiário; 
g) Laudo ou declaração médicas comprovando grau de deficiência e compatibilidade com o exercício 
das atividades do estágio; 

Parágrafo único. É de inteira responsabilidade do candidato o envio dos documentos acima, não sendo 
aceito o envio de documentos após o prazo-limite das inscrições. 

7. DO ESTÁGIO 
7.1 Em atendimento à Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 e às necessidades da Assessoria de 
Comunicação, Diretoria de Educação a Distância e da Pró-reitoria de Administração, a carga horária do 
estágio será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias de segunda a sexta-feira. 
7.2 O tempo máximo de duração do estágio será de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário 
com deficiência, o qual poderá estagiar no mesmo órgão ou entidade até o término do curso na 
Instituição de Ensino a que pertença. 
7.3 O acompanhamento das atividades realizadas pelo estagiário e o controle da frequência serão feitos 
pela gestora do respectivo setor, a qual enviará, mensalmente, relatório à Coordenação de 
Dimensionamento e Seleção de Pessoal da DGPE. 
7.4 O Termo de Compromisso será revalidado pela Instituição de Ensino Superior ao término de cada 
doze meses. 
7.5 A revalidação do estágio estará condicionada a uma declaração da Instituição de Ensino convenente, 
informando a situação escolar do estagiário. 
7.6 O Termo de Compromisso não será revalidado caso o estagiário não atenda aos parâmetros mínimos 
de frequência e aprendizagem. 
7.7 O estudante em estágio não-obrigatório que venha a firmar Termo de Compromisso com o IFPE, 
nos termos deste Edital, perceberá bolsa de estágio de acordo com os valores abaixo: 

NÍVEL CARGA HORÁRIA VALOR DA BOLSA 

Estagiário nível superior 4 horas/dia R$ 364,00 

Parágrafo único. Será considerada, para efeito de cálculo do pagamento da bolsa, a frequência mensal 
do estagiário, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas, salvo na hipótese de compensação de 
horário. 

7.8 O estudante em estágio não-obrigatório receberá auxílio-transporte em pecúnia, no valor de R$ 6,00 
(seis reais) por dia, proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados. 
7.9 É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, 
período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, a ser gozado, preferencialmente, durante suas férias 
escolares. 



8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
8.1 O Processo Seletivo se dará através de duas etapas distintas: Análise do Histórico Escolar 
(eliminatória) e Prova (classificatória). 

8.2 Da análise do Histórico Escolar: 
8.2.1 A análise do Histórico Escolar, de caráter eliminatório, tomará como base a média aritmética das 
notas dos componentes curriculares (disciplinas) já cursados, conforme dados constantes do Histórico 
Escolar. 
8.2.2 Serão submetidos à prova, segunda etapa da seleção, os candidatos detentores das melhores médias 
aritméticas do curso, até a posição expressa em tabela abaixo, independentemente das reservas de vagas 
de que tratam os itens 3 e 4, que só são aplicadas após o resultado final do certame. 

Setor Vagas por Área Posi 
. 	,,, 
çao 

Assessoria de Comunicação 02 — design 9a 

Diretoria 	de 	Educação 	a 
Distância 

01 - Administração 5a 

Pró-reitoria de Administração 
— Diretoria de Gestão de bens 
e serviços 

01 - Administração 5a 

01 — Logística 5a 

8.2.3 Os candidatos que fiquem aquém da colocação explicitada serão considerados eliminados, não 
sendo convocados para a realização da prova. 

8.3 Da Prova 
8.3.1 A Prova, de caráter classificatório, será aplicada de forma presencial pela Assessoria de 
Comunicação, Diretoria de Educação a Distância e pela Pró-reitoria de Administação do IFPE, com o 
tempo de realização de 2h (duas horas). 
8.3.2 O calendário de realização das provas será publicado no sítio do IFPE (http://www.ifpe.edu.br) 
e no mural externo da Ascom no dia 15/02/2019, com realização das avaliações na data provável de 
20/02/2018, sendo encaminhada comunicação adicional por e-mail aos candidatos classificados nos 
termos do item 8.2.1. 
8.3.3 A avaliação da Prova terá a seguinte estrutura: 

• A assessoria realizará prova prática com os candidatos. Disponibilizando briefing com 
orientações básicas à criação de uma peça gráfica e computador com acesso à internet e aos 
programas gráficos da plataforma Adobe para subsidiar a criação. Serão considerados os 
seguintes critérios com suas respectivas pontuações: 

Critérios Pontuação 
Aspectos funcionais 
(leiturabilidade, legibilidade, hierarquia da informação, identidade, 
contraste cromático).  

20 pontos 

Aspectos estéticos 
(equilíbrio compositivo, grid/malha, tipografia, cor, grafismos e demais 
elementos da linguagem visual). 

20 pontos 

Aspectos conceituais 
(uso apropriado das representações gráficas e seus arranjos em relação aos 
conceitos simbólicos) 

20 pontos 

Conhecimento técnico e exequibilidade 
(conhecimento técnico dos programas e viabilidade de reprodução das 
peças gráficas elaboradas) 

20 pontos 



Relevância da produção em relação à demanda, adequação às normas 
institucionais. 

20 pontos 

TOTAL 100 pontos 

• A Diretoria de Educação a Distancia e a Pró-reitoria de Administração realizarão esta etapa 
submetendo os candidatos à criação de texto (redação) com tema específico relacionado às áreas 
de Administração e Logística, conforme vaga pretendida. 

9. RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO 
9.1 A nota final será o resultado da média ponderada dos pontos obtidos pelo candidato em cada 
modalidade de seleção: 
a) Análise do Histórico Escolar 	 até 100 pontos (peso 2); 
b) Prova 

	
até 100 pontos (peso 3). 

9.2 A classificação final será feita na ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos 
após a aplicação da média aritimética, contendo sublistas para os estudantes com deficiência e para os 
estudantes negros, a fim de observância às vagas reservadas de que tratam os itens 3 e 4. 
9.3 Em caso de igualdade do total de pontos, terá preferência, para efeito de desempate e a consequente 
classificação, o candidato que: 
I — Estiver inscrito no PROUNI e FIES; 
II — Obtiver maior nota na Prova Prática; 
III — Obtiver maior nota na Análise do Histórico. 
9.4 O resultado preliminar será publicado no sítio (http://www.ifpe.edu.br) e disponibilizado no mural 
externo à Ascom na data provável de 25/02/2019. 
9.5 O candidato poderá interpor recurso em face do resultado preliminar no prazo de um dia útil da 
publicação de que trata o item 9.4. 
9.6 Após julgados eventuais recursos, será publicado o resultado definitivo no sítio 
(http://www.ifpe.edu.br) e disponibilizado no mural externo Ascom na data provável de 28/02/2019, 
sendo enviada comunicação adicional por e-mail ao(s) candidato(s) classificado(s) dentro do número 
de vagas disponíveis. 

10. DO APROVEITAMENTO DO CANDIDATO 
10.1 Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão convocados para assinatura do Termo 
de Compromisso, obedecendo- se às normas deste Edital e à Orientação Normativa n° 02/2016-MPOG, 
por meio de mensagem dirigida ao endereço de correio eletrônico (e-mail) informado no ato da 
inscrição. 
10.2 O candidato aprovado em primeiro lugar terá prioridade na escolha do turno de realização do 
estágio, nos termos do item 2.2 do Edital. 
10.3 O não-comparecimento do candidato convocado, no prazo de três dias úteis, contados do 
recebimento do correio eletrônico, implicará em sua exclusão da lista de aprovados e na convocação do 
candidato seguinte, obedecendo-se à ordem de classificação. 
10.4 O candidato convocado que não aceitar sua indicação para a vaga será excluído da seleção e 
assinará Termo de Desistência, sendo convocado o candidato seguinte. 
10.5 Caso sobrevenham novas vagas de estágio para os referidos setores ou outros setores da Reitoria 
do IFPE durante o prazo de validade do certame, poderão ser convocados estudantes classificados no 
Cadastro de Reserva, observada a lista destinada à Ampla Participação e às subslistas para Deficientes 
e Negros, nos termos dos itens 3 e 4 do Edital. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Para a efetivação do Termo de Compromisso, são necessários: 
a) Termo de Convênio entre a Instituição de Ensino em que o candidato estuda e o IFPE; 
b) comprovação de que atende aos requisitos constantes no item 2.1 deste Edital; 
c) apresentação da cópia do título de eleitor, com quitação eleitoral (quando couber), disponível no sítio 
do TRE (www.tre-pe.jus.br); 



d) matrícula regular, no momento da efetiva assinatura do Termo de Compromisso, nos períodos do 
Curso Superior conforme item 2.1. 
11.2 A inscrição nesta Seleção implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação das obrigações 
estabelecidas neste Edital e demais documentos que o integram, não podendo o candidato alegar o seu 
desconhecimento. 
11.3 A inexatidão de afirmativa ou a falsidade de documentos, ainda que verificada posteriormente, 
implicarão a eliminação sumária do candidato deste Processo Seletivo. 
11.4 Será excluído desta Seleção o candidato que se tornar culpado de incorreção ou descortesia para 
algum dos examinadores, executores, seus auxiliares e autoridades presentes à realização da Seleção. 
11.5 A não apresentação da documentação exigida, bem como o não comparecimento a quaisquer das 
etapas deste processo seletivo, excluirá automaticamente o candidato da seleção. 
11.6 Esta Seleção tem validade de 01 (um) ano, contado a partir da divulgação do resultado 
final,prorrogável uma única vez por igual período. 

11.7 Na impossibilidade de cumprimento do cronograma deste certame, a Comissão poderá alterar o 
período de realização da Análise de Histórico Escolar e da Prova Escrita, garantindo a igualdade de 
participação de todos. 
11.8 Os casos omissos serão resolvidos pelo Assessora de Comunicação, Diretoria de Educação a 
Distância e Pró-reitora de Administração, ouvida a Diretoria de Gestão de Pessoas do IFPE. 

Recife, 23 de janeiro de 2019. 

ROSANA MA' a4  ES GOMES 
Reitora em exercício 



ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Nome: 

R.G.: CPF: E-Mail: 

Curso: N° Matrícula: Semestre: 

Instituição de Ensino: 

Endereço: 

CEP: Telefone: Celular: 

Participação anterior em Programa de Estágio? 
SIM ( 	) 	NÃO ( 

Período de Participação: 

Local: 

Declaro estar de acordo com as condições desta Seleção, responsabilizando-me, 
integralmente, pelos dados desta Ficha de Inscrição. 

Recife, 	de 	 de 2019. 

Assinatura do(a) Candidato(a) 



ANEXO II 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATOS PRETOS E PARDOS 

Eu, 
portador(a) do RG n° 	 , órgão expedidor 
	 , e CPF n° 	 , para fins de 
enquadramento no Decreto n. 9.427, de 28 de junho de 2018, declaro-me: 

❑ PRETO(A) 

❑ PARDO(A) 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, responsabilizando-me, 
integralmente pelas informações prestadas. 

de 	 de 2019. 

Assinatura do(a) Candidato(a) 



ANEXO III 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

CANDIDATO: 

N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 	  

N° INSCRIÇÃO: 	  

CÓDIGO DA ÁREA: 	  

FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA: 

DATA: 	/ 	/ 	 

 

 

ml> 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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