
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO
Chamada Interna  nº01 /2019, de 20 de dezembro de 2019

A Coordenação de Relações Institucionais torna pública a abertura de inscrições destinada à
seleção  de  estagiários  de  nível  médio,  para  o  quadro  de  Estágios  do  Programa  Arboretum,
localizado na Rodovia BR 101, km 881, Estrada de Juerana, Bairro Nova Jerusalém – Teixeira de
Freitas  /  BA, nos  termos  da  Lei  11.788  de  25/09/2008.  O  presente  Chamada  disciplina  os
procedimentos  na  seleção  de  estagiários  e  estabelece  suas  regras  e  funcionamento,  conforme
disposições a seguir:

1. OBJETIVO

1.1 O estágio, desenvolvido no âmbito do Programa Arboretum, junto ao IFBAIANO – Campus
Teixeira de Freitas tem por objetivo proporcionar aos estudantes, regularmente matriculados na
instituição de Nível Médio, o aprendizado e à complementação da formação acadêmica. Os
setores  do  Programa  Arboretum  que  os  estagiários  poderão  desenvolver  as  atividades  são:
Administração, Educação Ambiental, Herbário, Laboratório e Viveiro.

1.2 O processo seletivo será destinado ao preenchimento das vagas de estágio existentes e as que
surgirem durante o período de validade da presente seleção. 

1.3 A seleção destina-se ao preenchimento de 06 (seis) vagas por turno (manhã e tarde) divididas
entre os cursos do Campus, conforme informações contidas abaixo:
Turno Número de vagas/Curso PRÉ-REQUISITOS

Manhã(07:30 ás 11:30) 4/ Agropecuária
1 /Administração
1 /Hospedagem

Mínimo de 16 anos completos.
Estar regularmente matriculado no 2º
ou 3º ano do Integrado;
Estar  regularmente  matriculado no II
ou III Semestre do Subsequente;

Tarde (14:00 ás 18:00) 4/ Florestas
1 /Administração
1 /Hospedagem

Mínimo de 16 anos completos.
Estar regularmente matriculado no 2º
ou 3º ano do Integrado;
Estar  regularmente  matriculado no II
ou III Semestre do Subsequente;

Essa Chamada prevê a seleção de 2 grupos de Estagiários, de acordo com datas abaixo:
1º Turma – 02/03 a 08/05

2º Turma – 11/05 a 17/07

1.4. Em função dos prazos para integralização dos cursos, a prioridade no processo de seleção será
dado as turmas concluintes, tais como 3º Ano Integrado e III Semestre Subsequente, caso não haja
inscritos, serão selecionados os candidatos das outras turmas.
            
2 - DA CARGA HORÁRIA 

2.1 O estágio de Nível Médio terão carga horária máxima de 6 horas diárias, perfazendo 30 horas
semanais. O cumprimento da carga horária pode ser adequada a cada aluno, em função dos horários
de aula e devidamente acordado com o supervisor do Programa Arboretum.
2.2  A carga horária de Estágio Curricular dos Cursos do IFBaiano são de, no mínimo, 200 hs, sendo
obrigatórias para a conclusão do Curso.

https://goo.gl/maps/nierQaEggtc2RX5E8
https://goo.gl/maps/nierQaEggtc2RX5E8
https://goo.gl/maps/nierQaEggtc2RX5E8
https://goo.gl/maps/nierQaEggtc2RX5E8


3. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO

3.1  O processo  seletivo  será  regido  por  esta  Chamada  e  executado  pelo  Núcleo  de  Relações
Institucionais, por meio das Coordenações de Cursos do Campus Teixeira de Freitas do IF Baiano e
representante do Programa Arboretum.

3.2 As  inscrições  serão  realizadas  entre  os  dias  10  a  14  de  fevereiro  de  2020,  através  de
preenchimento de formulário junto a Coordenação de Curso, Administração, Agropecuária, Florestas
e Hospedagem, respectivamente e da Coordenação de Estágio (Anexo I).

3.3  Para  efetivação  da  sua  inscrição,  o  candidato  deverá  apresentar  junto  a  ficha  de  inscrição
preenchida, o histórico escolar do período anteriormente cursado no IFBaiano.

4. DA SELEÇÃO

4.1. O processo seletivo será regido por esta Chamada e executado pelo IF BAIANO –  Campus
Teixeira  de  Freitas,  por  meio  do  Núcleo  de  Relações  Institucionais,  Coordenações  de  Curso  e
representante do Programa Arboretum.

4.2 A seleção dos estagiários será realizada em duas fases, Análise de Histórico Escolar e Entrevista
Individual. Tais etapas serão de caráter eliminatório e classificatório, conforme quadros dos itens a
seguir:

4.3. Na primeira Etapa serão selecionados a partir da avaliação do histórico escolar, entregue pelo
candidato junto da ficha de inscrição preenchida (AnexoI).

CRITÉRIO PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Média Global das notas 2,0

Justificativa do interesse pelo estágio no Programa Arboretum 3,0

4.4  A entrevista individual  (2º Etapa) ocorrerá em dia, horário e local designado posteriormente,
conforme Cronograma (Anexo II). Tal fase terá  valor total de até 5,0 (cinco) pontos, distribuídos
conforme critérios abaixo:

CRITÉRIO PONTUAÇÃO MÁXIMA

Capacidade de expressão 1,5

Clareza  de  ideias  e  uso  adequado  da  língua
portuguesa

1,5

Justificativa  do  interesse  pelo  estágio  no
Programa Arboretum

2,0

4.4.3 O candidato que for selecionado para a entrevista deverá comparecer ao Instituto Federal
Baiano,  em  data  e  local  estipulada  no  cronograma  (AnexoII)  desta  Chamada,  munidos  do
documento oficial e original de identificação, sem o qual não poderá submeter-se à entrevista.



4.4.5. Os estagiários devem comparecer às entrevistas com a indicação de Orientador para o Estágio
( Anexo I)

5. DA CLASSIFICAÇÃO E DA ELIMINAÇÃO

5.1. A classificação do candidato será obtida pela soma dos pontos obtidos nos itens 4.3 (1º Etapa)
e 4.4. (2º Etapa).

5.2. Ocorrendo empate de candidatos após realização da entrevista, o desempate far-se-á conforme
os critérios na ordem que se seguem:
          I – Ser Concluinte (3º Ano Integrado ou III Semestre Subsequente);
         II - Nota do Histórico Escolar;
         III – Nota da Entrevista.
5.3 Será eliminado do certame o candidato que:

I. Não realizar a entrega da documentação completa conforme Chamada;
II. Não comparecer na entrevista na data determinada;
III.  Tiver escore igual a 0 (zero) em quaisquer das fases do processo seletivo.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1. O resultado final do processo seletivo dar-se-á por ordem decrescente dos pontos obtidos. Os
resultados  serão  divulgados  em  murais  internos  do  IFBaiano,  cabendo,  exclusivamente,  aos
candidatos tomar ciência da sua classificação.

6.2. Após a divulgação dos resultados, os procedimentos para formalização do estágio devem ser
cumpridas pelo estagiário, tais como: Entrega das fichas cadastrais da empresa e do aluno, Plano de
estágio  assinado  pelo  Supervisor  e  Orientador  e  Contrato  assinado  pelo  Programa  Arboretum,
conforme descrito

6.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão responsável.

6.4. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Teixeira de Freitas, 20 de dezembro de 2019

Original assinado
CARLA FERREIRA S. RANGEL CRUZ   

Diretora Acadêmica Substituta



ANEXO I

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO
Chamada Interna  nº01 /2019, de 20 de dezembro de 2019

FICHA DE INSCRIÇÃO – Anexo I
1 - Nome Completo
_______________________________________________________Nº Matrícula:_____________

2 – Curso:Adm           Agro               Flor                Hosp                   

3 – Turma: 1º             2º                                               4- Turno:    Manhã                  Tarde
                         
4 - Orientador:___________________________________________________________________

5 - Porque pretende realizar seu Estágio no Programa Arboretum?
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ANEXO II – CRONOGRAMA

ETAPAS DESCRIÇÃO DATAS

PUBLICAÇÃO DO
CHAMADA

20/12/2019

INSCRIÇÕES Preenchimento da ficha de 
inscrição junto as coordenações
de curso e Estágio

10 a 14/02/2020

HOMOLOGAÇÃO DAS
INSCRIÇÕES

Divulgação da lista das
inscrições nos murais do

IFBaiano

17/02

CONVOCAÇÃO PARA
ENTREVISTAS

Divulgação da lista dos
candidatos com data, horário e
local das entrevistas nos murais

do IFBaiano

17/02

ENTREVISTAS
INDIVIDUAIS

Realização das entrevistas com
uma banca

18 e 19/02

RESULTADO FINAL DO
PROCESSO SELETIVO

Divulgação do resultado final
da seleção nos murais do

IFBaiano

21/02


