


maior de 18 anos. A carga horária de realizadão do estágio deverá ser compatível com o horário de aulas no IFB, e

com outras atividades que demandem disponibilidade de carga horária, tais como projetos de pesquisa e/ou

extensão.

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

6.1 A solicitadão de impugnadão do presente Edital, em virtude de irregularidade, inconsistência ou ilegalidade em

alguma de suas cláusulas, deverá ser realizada por meio de formulário eletrônico disponível    no linõ:

https://forms.gle/qCcbdVJ5rAEEHDvE9 conforme cronograma estabelecido no Item 10 deste Edital.

7. DA INSCRIÇÃO

7.1 As inscridões deverão ser realizadas por meio de formulário eletrônico disponível no linõ:

https://forms.gle/ExrcNEjGe2w1BEuY8, conforme cronograma estabelecido no Item 11 deste Edital.

7.2 Após o encerramento do período de inscridões, a Coordenadão de Extensão e Estagio (CDEE) procederá à

confirmadão da regularidade da matrícula dos inscritos.

7.3 Não serão aceitas inscridões de estudantes que não estejam regularmente matriculados nos Cursos Técnicos

Integrados de Nível Médio.

7.4 Não serão aceitas inscridões fora do período e por outros meios que não o especificado no item 6.1 deste Edital.

8. DO PROCESSO SELETIVO

8.1 A seledão será realizada por meio de sorteio eletrônico que ocorrerá no Campus São Sebastião;

8.1.1 Na data do sorteio, estarão disponíveis na recepdão do Campus as listas com o nome, o CPF e o tipo de vaga

dos candidatos que tiveram a inscridão confirmada – status “COMPLETA” no processo seletivo deste edital.

8.1.2 Todos os candidatos que tiveram a inscridão confirmada serão classificados pela ordem do sorteio eletrônico

que tem o objetivo de classificar os candidatos na ordem em que serão convocados para a realizadão de estágio

durante o ano de 2019. Com isso, fica estabelecida a lista de espera que poderá ser convocada para ocupar as

vagas remanescentes, respeitando-se as regras previstas no item 9.14 e seus subitens deste edital.

8.1.3 Não é obrigatória a presenda dos candidatos no sorteio.

8.1.4 O sorteio é público e será realizado por servidores do quadro de pessoal do IFB.

8.1.5 Será feita uma ata do sorteio, que deverá ser assinada por duas testemunhas e pelo responsável pelo sorteio

no Campus.

8.1.6 Caso o número de candidatos inscritos seja menor do que a quantidade de vagas oferecidas, não haverá

sorteio. Nesse caso, o candidato deverá matricular-se de acordo com as demais regras deste edital.

8.1.7 O resultado do sorteio será publicado no site do IFB (http://www.ifb.edu.br/saosebastiao) e no mural do

Campus, na data provável estabelecida no cronograma do processo seletivo.

8.1.8 Estará a cargo do IFB cancelar oportunidades de vagas que não tenham preenchimento.

8.1.9 Não caberá recurso contra o sistema de sorteio.

8.2 Terão prioridade na classificadão e convocadão estudantes inscritos que estejam na iminência de se formar.

8.2.1 São considerados na condidão de iminência de se formar, os candidatos que para concluir seus cursos

precisem apenas do estágio obrigatório, ou ainda que estejam em condidões de concluírem todas suas unidades

curriculares ao final do ano de 2019, ou seja, que não haja dependências a serem cursadas posteriormente.

8.2.2 Identificados estes casos, independentemente de sua classificadão geral, o candidato que se enquadrar nesta

situadão terá a preferência sobre a classificadão.

8.2.3 Caso mais de um candidato se enquadre na situadão estabelecida nos subitens 8.2.1 e 8.1.2, a classificadão

destes será realizada conforme posidão no sorteio.

9. DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO

9.1 A realizadão do estágio curricular obrigatório dar-se-á mediante Termo de Compromisso de Estágio Interno

celebrado entre o estudante e o IFB-CSSB e não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza.

9.2 O estágio curricular obrigatório, objeto desta seledão não é remunerado.

9.3 A carga horária a ser cumprida atenderá às necessidades das áreas/setores solicitantes da vaga.

9.4 O estagiário terá exercício na unidade para a qual concorreu, desenvolvendo as atividades nos períodos diurno

ou noturno (neste último caso, somente estudantes maiores de 18 anos), de acordo com o horário de funcionamento

da unidade, desde que compatível com o horário escolar.

9.5 O estágio curricular obrigatório é aquele definido como tal no Projeto Pedagógico do Curso, cuja carga horária é

requisito para aprovadão e obtendão de diploma, conforme art. 2º, §1º da Lei nº 11.788/08.

9.6 O tempo máximo será de 6 (seis) meses, de acordo com a carga horária de estágio curricular obrigatório exigida



no Projeto Pedagógico do Curso.

9.7 O acompanhamento do registro de atividade e frequência do estagiário será feito por meio de formulário próprio

para tal.

9.8 O estagiário entregará ao Supervisor de Estágio, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente, o relatório de

frequência devidamente assinado.

9.9 Caberá ao Supervisor de Estágio enviar, mensalmente, até o 7º dia útil de cada mês, o registro de atividade e

frequência do estagiário à Coordenadão de Extensão e Estagio.

9.10 O estagiário deverá desenvolver as atividades pertinentes ao curso, descritas no Plano de Atividades anexo ao

Termo de Compromisso de Estágio Interno (as atribuidões do estagiário são descritas no Anexo II).

9.11 Ao final do período de estágio, o estagiário deverá apresentar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias do término

da atividade, Relatório Final de Estágio (conforme modelo fornecido pelo IFB no site da instituidão, aba Espado do

Aluno – Estagio – Regulamento e formulários de estágio) ao professor orientador para avaliadão e finalizadão do

processo de estágio obrigatório. http://www.ifb.edu.br/portal-do-aluno/estagio/leis-documentos-e-formularios.

9.12 O não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias no período de 01 (um) mês, ou por

15 (quinze) dias durante todo o período do estágio, acarretará desligamento automático do estagiário.

9.13 Poderá ser cancelado o estágio e rescindido o Termo de Compromisso de Estágio Interno na ocorrência dos

seguintes casos:

9.13.1 Automaticamente, ao término do estágio;

9.13.2 A qualquer tempo no interesse e conveniência do IFB;

9.13.3 Depois de decorrida a terda parte do tempo previsto para duradão do estágio, se comprovada a insuficiência

na avaliadão de desempenho do estagiário na unidade em que estagia;

9.13.4  A pedido do estagiário, com justificativa, bem como anuência do professor orientador;

9.13.5 Em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assinatura do

Termo de Compromisso de Estágio Interno;

9.13.6 Pela interrupdão do curso, por parte do estudante, no IFB; ou

9.13.7 Por conduta incompatível com a exigida pelo IFB que resulte no recebimento de qualquer tipo de sandão

disciplinar;

9.14 O estagiário terá direito ao seguro contra acidentes pessoais previsto pelo IFB, de acordo com o contrato

estabelecido por meio da apólice de Seguros nº 2000282 SEGUROS SURA/AS, conforme capítulo III, art. 9º,

parágrafo único da Lei nº 11.788/2008.

10. DO CRONOGRAMA

10.1 O edital seguirá o cronograma conforme indicado no quadro abaixo:

ATIVIDADE DATA LOCAL

Publicadão do Edital 18/10/2019

Murais dos campi e site da

Central    de    Seledão    do IFB

Prazo para impugnadão do Edital
18/10 a

19/10/2019

Por    meio    do    linõ:

https://forms.gle/qCcbdVJ5rAEEHDvE9

Período de inscridão
20/10 a

27/10/2019

Por    meio    do    linõ:

https://forms.gle/ExrcNEjGe2w1BEuY8

Previsão de divulgadão do

resultado final do cadastro de

reserva

30/10/2019 Murais dos campi e site do IFB

11. DA CONVOCAÇÃO

11.1 O processo seletivo realizado nos termos deste Edital gerará um cadastro de reserva para atender às

demandas dos campi do IFB.

11.2  Os selecionados serão convocados pelos campus, conforme cadastro de reserva.

11.3 O IFB reserva-se ao direito de proceder à assinatura do Termo de Compromisso de Estágio Interno na medida



do interesse e das necessidades das atividades de estágio.

11.4 As convocadões para assinatura do Termo de Compromisso de Estágio Interno, de acordo com a necessidade

do preenchimento das vagas, serão publicadas nos murais dos campi e comunicadas aos estudantes via e-mail.

11.5 O candidato convocado terá até 5 (cinco) dias úteis após a convocadão para se apresentar à Coordenadão de

Extensão e Estagio do campus, para formalizadão do Termo de Compromisso de Estágio Interno e início das

atividades de estágio.

11.5.1 No momento da formalizadão do Termo de Compromisso de Estágio, o candidato deverá entregar à

Coordenadão de Extensão e Estagio do campus a Declaração de disponibilidade para cumprir a carga horária

estabelecida no presente Edital, fora do horário de aula e sem prejuízo das demais atividades de ensino,

conforme modelo fornecido no Anexo III deste Edital. A declaradão de disponibilidade dos estudantes menores de 18

anos deverá ser assinada também pelos pais ou responsáveis;

11.6 O não comparecimento do candidato, sem justificativa, dentro do prazo acima descrito, implica na sua exclusão

do presente processo seletivo e convocadão do próximo candidato da lista de classificadão.

11.7 Caso o candidato convocado não tenha disponibilidade para assumir as atividades de estágio nos horários

ofertados e não seja possível acordar horário compatível com o setor responsável, será convocado o candidato

seguinte da lista de classificadão, mantendo-se a posidão inicial do primeiro candidato no processo;

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 É reservada à Coordenadão de Extensão e Estagio (CDEE) do campus do IFB o direito de tomar providências

legais para apuradão de fatos sobre as informadões prestadas, bem como revogar o Termo de Compromisso de

Estágio Interno a qualquer tempo, mediante casos comprovados de falsidade das informadões fornecidas.

12.2 Toda documentadão para inscridão no processo seletivo deverá ser providenciada pelo estudante, obedecendo

aos prazos estipulados nos itens 10 e 11 deste Edital. Caso o estudante não apresente os documentos no prazo

previsto, será eliminado do processo seletivo.

12.3 Caso haja desistência por parte do estagiário, a qualquer tempo, a vaga disponível poderá ser preenchida por

outro estudante que esteja no cadastro de reserva, conforme necessidade da Instituidão.

12.4 Durante o horário de estágio, não é permitido que o estagiário permaneda sem a presenda do supervisor nos

locais de realizadão da atividade de estágio obrigatório.

12.5 O estagiário não fará jus à remuneradão ou benefícios adicionais tais como bolsa, auxílio alimentadão, auxílio

saúde ou auxílio transporte, decorrentes da atividade de estágio.

12.6 A realizadão do estágio não estabelece vínculo empregatício do estudante com o IFB.

12.7 Este Edital de seledão terá validade até 30 de junho de 2020, contado a partir da data de divulgadão dos

resultados, podendo ser prorrogado por igual período.

12.8    A inscridão do candidato implica conhecimento e aceitadão das cláusulas deste Edital.

12.9    Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela DREP, juntamente com as Coordenadão de

Extensão e Estagio do campus do IFB.

São Sebastião, 17/10/2019

(documento assinado eletronicamente)

Robson Caldas de Oliveira

Diretor Geral do Campus São Sebastião
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