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O Instituto Federal da Bahia Câmpus Ilhéus, torna público que estarão abertas as 
inscrições para a seleção de candidatos para Estágio Não-Obrigatório, de acordo com a Lei 
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e a Orientação Normativa Nº 7, de 30 de outubro de 
2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, observando o seguinte: 

 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

1.1 As vagas de estágio do IFBA Câmpus Ilhéus tem por finalidade disciplinar a execução 
de atividades de estágio profissional Não-Obrigatório para estudantes que estejam 
frequentando o ensino regular em Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo 
Ministério da Educação, por meio de atividades supervisionadas de aprendizagem. 

 
1.2 Poderá inscrever-se para esta seleção o candidato que estiver regularmente 
matriculado numa Instituição de Ensino Superior (IES) a partir do 4º semestre e com 
frequência regular em curso compatível com a área de atuação com a vaga ofertada. 

 
1.3 A realização do estágio profissional Não-Obrigatório não acarretará vínculo 
empregatício de qualquer natureza e dar-se-á mediante assinatura do Termo de 
Compromisso de Estágio celebrado entre o estudante, o IFBA e a instituição de ensino do 
estudante. 

 

 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

 
 

2.1 Os estudantes interessados deverão comparecer no período de 02 a 06 de Março, 
das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, no Instituto Federal da Bahia – IFBA Câmpus 
Ilhéus, situado  na Rodovia Jorge Amado, BR 415 km 13, s/n, Bairro Vila Cachoeira – CEP 
45.661-000 – Ilhéus-BA, para realizar sua inscrição. Informações serão disponibilizadas 
pelo telefone (73) 3656-5131. 

 
2.2 A inscrição será feita mediante o preenchimento da ficha de inscrição, disponibilizada 
no setor de protocolo do Câmpus Ilhéus, e a entrega das cópias dos seguintes 
documentos:



 

I – Carteira de Identidade (cópia e original); 
II – CPF. (cópia e original); 
III – Comprovante de matrícula do semestre corrente, carimbado e assinado pela 
Instituição de Ensino, especificando o curso, o semestre e o turno frequentado; 
IV – Histórico Escolar contendo período, grade curricular, média global do curso, com 
especificação do coeficiente de rendimento do respectivo semestre, em papel timbrado, 
carimbado e assinado pela Instituição de Ensino Superior; 
V – Curriculum Vitae comprovado. 

 
2.3 O candidato deverá apresentar disponibilidade de horário para cumprir a jornada 
semanal de 20 horas, sem prejuízo do horário escolar. 

 
2.4 O candidato que não apresentar toda a documentação exigida no ato da inscrição será 
desclassificado. 

 

 
 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

 
 

3.1 A seleção dos estagiários será realizada em duas etapas e será coordenada por 
Comissão Organizadora de cada área específica instituída pela Diretoria Geral do Câmpus 
Ilhéus. 

 
3.2 A primeira etapa do Processo de Seleção para estagiários consistirá na análise do 
Histórico Escolar e do currículo do candidato e considerará o seu desempenho acadêmico 
e profissional. 

 
3.3 Será utilizada como pontuação para a primeira etapa o barema descrito no anexo I cuja 
pontuação estará entre 0 a 100 pontos. 

 
3.4 O candidato será classificado de acordo com a ordem decrescente da soma dos pontos 
obtidos. 

 
3.5 Na primeira etapa serão habilitados os cinco primeiros candidato(a)s  por setor 
conforme a tabela do item nº 4.2, considerando-se as maiores notas. 

 
3.6 A segunda etapa consistirá na entrevista com os candidatos habilitados na primeira 
etapa deste Processo de Seleção. 

 
3.7 Na entrevista serão atribuídas notas de 01 (um) a 10 (dez) e serão considerados na 
avaliação, dentre outros, a capacidade de expressão e de pensamento lógico do candidato. 

 
3.8 Serão considerados aprovados na segunda etapa, os candidatos que obtiverem nota 
superior a 6 (seis) pontos na entrevista. 

 
3.9 Os habilitados na segunda etapa serão classificados em ordem decrescente, de 
acordo com a pontuação obtida. 

 
3.10 Os candidatos que obtiverem nota inferior a 06 (seis) pontos na entrevista, serão 
eliminados deste Processo de Seleção. 



3.11 Os candidatos excedentes comporão “lista de espera” e poderão ser convocados 
em caso de desistência de candidatos aprovados neste Processo de Seleção. 

 

 
 

4. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 
 

 
 

4.1 Serão oferecidas vagas de estágio para o IFBA Câmpus Ilhéus, distribuídas 
conforme a tabela constante no item nº 4.2. 

 
4.2 A distribuição dos aprovados nos setores do IFBA Câmpus Ilhéus dentro da mesma 
área de formação será feita considerando as competências de cada estagiário e a 
conveniência da Administração. 
 

Setor/Coordenação Nº de 
Vagas 

Área de formação 

Assessoria de Comunicação Social CR Graduando e m  Comunicação social ou 
afins. 

Coordenação de Estágio 01 Graduando em Administração ou afins. 

Coordenação de Gestão de  
Tecnologia da Informação (CGTI) 

01 Graduando em Informática, ou Ciência da 
Computação, ou Sistema de Informação. 

Nutrição 01 Graduando em Nutrição. 

Educação Física 01 Graduando em Licenciatura em Educação 
Física. 

CR = CADASTRO DE RESERVA 
 

 
 

5. DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

 
 

5.1 O estágio terá carga horária de 04 horas diárias, perfazendo 20 horas semanais e 
poderá ocorrer nos períodos matutino, vespertino ou noturno, a critério da Administração, 
conforme a disponibilidade de horário do estagiário, sem prejuízo do horário escolar. 

 
5.2 O estudante em Estágio Não-Obrigatório de nível  superior,  com  carga  horária  de  
20  horas semanais, receberá mensalmente bolsa de estágio no valor de R$ 364,00 
(trezentos e sessenta e quatro reais), equivalente à carga horária de 20 horas semanais e 
Auxílio Transporte em pecúnia no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais). 
 
5.3 A jornada de trabalho poderá ser aumentada para 30 horas semanais, mediante 
autorização da administração. 
 
5.4 O valor da bolsa será de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) no caso de aumento da 
jornada de trabalho para 30 horas semanais. 
 
 

  



6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 

 
 

6.1. A relação final dos candidatos aprovados será divulgada no IFBA Câmpus Ilhéus e 
no sítio www.ilheus.ifba.edu.br. 

 

 

7. DA CONTRATAÇÃO 
 

 
 

7.1 A contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados, constantes da relação final desta Seleção Simplificada para Estágio, 
atendendo-se o número de vagas existentes. 

 
7.2 Os candidatos aprovados serão convocados pelo sítio www.ilheus.ifba.edu.br e, de 
forma complementar, por e-mail e/ou telefone, para apresentarem-se para preenchimento e 
assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, sob pena de eliminação da Seleção 
Simplificada. 

 
7.3 Os contratos de estágio serão feitos mediante assinatura do Termo de Compromisso de 
Estágio celebrado entre as partes e deverá ser entregue pelo estudante no IFBA Câmpus 
Ilhéus, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da data constante do referido Termo de 
Compromisso de Estágio. 

 
7.4 A atualização do telefone para contato e dos endereços residencial e eletrônico, bem 
como o acompanhamento das convocações serão de responsabilidade dos candidatos. 
 
7.5 O candidato convocado deverá apresentar os seguintes documentos para fins de 
contratação: 

a. Original e cópia do RG; 
b. Original e cópia do CPF; 
c. Original e cópia do Titulo de Eleitor; 
d. Original e cópia do comprovante de residência; 
e. Número de conta corrente (caso o candidato não disponha, o IFBA encaminhará a 

abertura de uma conta salário); 
f. Prova de quitação  com as obrigações militares, para candidatos do  sexo 

masculino e maiores de 18 (dezoito) anos; 
g. 01 foto 3X4 atual; 
h. Atestado de frequência nas aulas e previsão de conclusão de curso; 
i. Comprovante de matrícula atual contendo: nome, CNPJ, endereço completo da 

instituição de ensino; Assinatura e Carimbo do responsável pela instituição, número de 
matrícula e nome do curso; 

j. Declaração médica que comprove a aptidão física para realização do estágio. 
 
7.6 O contrato de estágio terá duração de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, 
por mútuo consentimento, por até 18 (vinte) meses, totalizando 24 (vinte e quatro) meses. 

 

 
 

8. DOS CASOS OMISSOS 
 

 
 

8.1 As ocorrências não previstas neste documento, os casos omissos e/ou duvidosos, 
serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pelo IFBA Câmpus Ilhéus, no que couber. 

 



 

9. DO CRONOGRAMA 
 
 

EVENTO DATA 

Inscrições 02 a 06 de Março 

Realização da primeira etapa avaliativa 10 de Março 

Divulgação do resultado da primeira etapa avaliativa 12 de Março 

Realização da segunda etapa avaliativa 17 de Março 

Divulgação do resultado final 19 de março 

 
 
 
 

THIAGO NASCIMENTO BARBOSA 
DIRETOR GERAL



 

ANEXO I 
 
 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DA 1ª ETAPA 
 

 
1.   FORMAÇÃO ACADÊMICA (Até 55 pontos) 

 

 

Graduando em licenciatura na área do estágio pretendido Até 20 pontos 

Graduando em bacharelado na área do estágio pretendido Até 10 pontos 

Cursos e/ou  estágios  relacionados  com a área  do  estágio  pretendido,  
sendo  05 (cinco) pontos para cada certificado. 

até 15 pontos 

Disciplinas concluídas que sejam importantes para a execução das 
atividades do setor, sendo 01 (um) ponto para cada disciplina. 

Até 10 pontos 

Participação em  projeto  de  pesquisa  do  CNPq  e/ou  PIBIC  ou  
Projeto  de Extensão, ou ainda Monitoria, todos  devidamente  
comprovados,  sendo  05  (cinco) pontos  para  cada participação. 

Até 10 pontos 

 
 
 
 

 

2.   TRABALHOS PUBLICADOS E APRESENTAÇÕES. (Até 45 pontos) 
 

Livro ou artigo científico publicado em periódico especializado com corpo 
editorial e indexação internacional, sendo 2,0 pontos por livro ou artigo 
com indexação internacional e 1,0 ponto por artigo indexação nacional. 

 

Até 10 pontos 

Trabalho completo publicado em anais de congresso científico, sendo 1,0 
(um) ponto por trabalho. 

Até 10 pontos 

Trabalho apresentado com resumo publicado em congresso científico 
sendo 1,0 (um) ponto por trabalho. 

Até 10 pontos 

Artigo publicado na imprensa, sendo 1,0 (um) ponto por artigo. Até 5 pontos 

Participação em congressos, seminários, simpósios, palestras, sendo 1,0 
(um) ponto por certificado. 

Até 10 pontos 

 


