


pesquisa e extensão com bolsa.

5. ATRIBUIÇÕES E PLANO DE ATIVIDADES

O estagiário irá desempenhar as seguintes atividades:

I. participar das atividades presenciais e on-line (se for o caso), conforme cronograma/agenda 

disponibilizada pela Coordenação;

II. auxiliar nas atividades administrativas e operacionais do laboratório, conforme demanda;

III. apoiar na criação de identidades visuais, acompanhar o tratamento de fotos e manipulação de 

imagens para aplicação em publicações diversas;

IV. elaborar relatórios e documentos conforme demanda;

V. Desenvolver atividades inerentes à formação profissional pretendida em curso.

6. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

6.1. Período das inscrições: 22 a 23/06/2022.

6.2 Os candidatos deverão enviar e-mail para hotelaria@ifb.edu.br com o assunto: “SELEÇÃO 

ESTAGIÁRIO – Nome do Candidato)”, com os seguintes documentos em PDF:

6.1.1 Curriculum Vitae atualizado;

6.1.2 Declaração de aluno regular da instituição de ensino (retirada em menos de 15 dias);

6.1.3 Histórico ou boletim escolar;

6.1.4 Toda a comunicação com os candidatos será realizada pelo endereço de e-mail utilizado 
no momento da inscrição.

7. DA SELEÇÃO

O processo seletivo será realizado em 2 etapas: 1) Análise curricular – eliminatória; 2) Entrevista - 

classificatória e eliminatória.

7.1. Análise de Currículo

A análise curricular será realizada após o encerramento do período de inscrição/entrega dos currículos. 

Essa etapa será eliminatória. Os candidatos aprovados na análise prévia dos currículos serão convocados 

para a etapa 2 do processo seletivo – entrevista. O resultado preliminar com os nomes dos candidatos 

pré-selecionados para a etapa 2 será divulgado, conforme cronograma disposto neste edital, no portal do 

IFB: http://www.ifb.edu.br.

7.2 Entrevista

7.2.1 Serão aprovados até 08 candidatos para a etapa 2, conforme ordem de classificação da etapa 1.

7.3.2 De posse da lista com os nomes dos candidatos pré-selecionados, serão agendados dia e horário da 

entrevista, que será realizada nas dependências do laboratório de hospitalidade, no IFB campus Riacho 

Fundo.

7.3.3 Cada candidato receberá uma pontuação resultante da Entrevista. Os candidatos convocados que 

não realizarem a etapa 2 serão eliminados do processo.

8. RESULTADO FINAL

O resultado final deste processo será divulgado a partir do dia 30/06/2022, juntamente com a listagem 

da documentação a ser providenciada para a contratação, no site ifb.edu.br.

9. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

Após a divulgação do resultado final, os candidatos selecionados serão orientados quanto à entrega da 
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