
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOSECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICAINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS RIO DO SUL
EDITAL N° 32/2018, de 20 de agosto de 2018.

EDITAL DE SELEÇÃO PARA VAGAS DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NOÂMBITO DO CURSO DE AGRONOMIA DO INSTITUTO FEDERALCATARINENSE – CAMPUS RIO DO SUL
O Diretor Geral do Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Rio do Sul,

torna pública a abertura de inscrições com vistas à seleção de estagiários no âmbito do
Curso de Agronomia do IFC - Campus Rio do Sul.
1. DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO

1.1. São objetivos do Estágio Curricular e Extracurricular:a) proporcionar ao acadêmico a participação em situações de trabalho eexperiências e ensino e de aprendizagem visando a complementação da educaçãoprofissional fundamentada pelo desenvolvimento de competências e habilidades;b) promover a integração entre a realidade acadêmica e socioeconômico comoforma de ampliar a qualificação do futuro profissional;c) possibilitar a vivência de conhecimentos teóricos e práticos relacionados à suaformação acadêmica.1.2. O estágio curricular do curso de Agronomia é obrigatório para todos osacadêmicos e visa assegurar o contato do aluno com situações, contextos e instituições,permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em açõesprofissionais reais, servindo de experiência para um melhor exercício de sua profissão.
2. DO OBJETO DESTE EDITAL
2.1 Selecionar estagiários, conforme vagas indicadas no Quadro 1 e condições expostas
no edital.
Quadro1: Indicação das disciplinas ou área de conhecimento, número de vagas e vigência

das vagas de estágio objeto deste edital:
CódigoVaga Área (s) Supervisor Númerodevagas Vigência

1 Olericultura Robinson Jardel Pires de
Oliveira 2 2018/2

3. DA DURAÇÃO E RENOVAÇÃO
3.1 A renovação dos estágios não será permitida, limitando-se a realização no período de

um semestre.



4. DOS PRÉ-REQUISITOS
4.1 Para inscrever-se no processo seletivo previsto neste edital, o acadêmico deve:

a) Ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos superiores do IFC –
Campus Rio do Sul.

b) Atender o regulamento que normatiza a realização de estágios do curso de
Agronomia do IFC Campus Rio do Sul;

c) Ter disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas;
d) Não estar respondendo processo disciplinar;
e) Ser aprovado na seleção para vaga de estágio, conforme critérios estabelecidos em

edital;
f) Entregar documentação na coordenação de estágio.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições serão realizadas no período de 20 a 22 de agosto de 2018, no horário
das 8h00 às 12 horas e das 13h00 às 17 horas, na sala da coordenação do curso de
Agronomia do IFC – Campus Rio do Sul.
5.2 No ato da inscrição o acadêmico deverá entregar:

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Apêndice 1);
b) Histórico escolar de graduação atualizado, contemplando disciplinas cursadas

até o fim do primeiro semestre de 2018.
5.3 É permitido ao candidato inscrever-se em uma única vaga de estágio.
6. CRONOGRAMA
Atividade Período
Publicação do edital 20 de agosto
Inscrições 20 a 22 de agosto, no horário das 8h00 às

12 horas e das 13h00 às 17 horas, na sala
da coordenação do curso de Agronomia
do IFC – Campus Rio do Sul

Publicação do cronograma de entrevistas 22 de agosto. Via e-mail e através do
Sigaa

Entrevistas 23 de agosto
Divulgação do resultado final 24 de agosto
7. DO PROCESSO SELETIVO
7.1 O processo avaliativo para seleção do estagiário (a) para as vagas especificadas no

Quadro 1 será composto pelo seguinte instrumento:
a) nota de entrevista atribuída por uma comissão avaliadora.



7.2 Em caso de ausência do candidato à entrevista, o mesmo será automaticamente
excluído do processo seletivo.

Parágrafo primeiro: Na entrevista, a partir de diferentes critérios, o candidato será
considerado apto ou inapto para a vaga de estágio. Em sendo considerado apto, a
comissão avaliadora atribuirá uma nota de 0 a 10 para o seu desempenho.
Parágrafo segundo: a classificação dos candidatos considerará a nota final obtida, da
maior para a menor. Em caso de empate, será realizado um sorteio pela banca.
8. DA INTERRUPÇÃO DO ESTÁGIO
8.1 O estágio poderá ser interrompida a qualquer momento, por qualquer uma das partes,

mediante comunicação escrita, feita com cinco dias de antecedência, e comunicada à
Coordenação do Curso de Agronomia do IFC – Campus Rio do Sul dentro deste
prazo.

9. DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES
9.1 O desempenho e as horas de estágio serão avaliadas pelo professor supervisor,

conforme regulamento de estágio do Curso de Agronomia do IFC – Campus Rio do
Sul.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A vaga de estágio não gera vínculo empregatício com o IFC.
11.2 Este edital é válido para o segundo semestre de 2018, para as vagas ofertadas

somente no segundo semestre letivo do ano.
11.3 A coordenação, acompanhamento e fiscalização do programa de estágio obrigatório

interno serão realizados pelo Núcleo Docente Estruturante do curso de Agronomia do
IFC – Campus Rio do Sul.

11.4 Situações não previstas neste edital devem ser encaminhadas por escrito à
Coordenação do Curso de Agronomia, a qual as encaminhará para Núcleo Docente
Estruturante – NDE responsável pelo processo seletivo deste edital para os devidos
encaminhamentos.

Rio do Sul, 20 de agosto de 2018.

(Original Assinado)
___________________________________________

Ricardo Kozoroski Veiga
Diretor Geral IFC – Campus Rio do Sul



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOSECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICAINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS RIO DO SUL
EDITAL N° 32/2018, de 20 de agosto de 2018.

APÊNDICE 1FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

NOME COMPLETO:
CPF: IDENTIDADE:
MATRÍCULA: CURSO:
E-MAIL: Nº CELULAR: ( )

2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTÁGIO
AREA (S):
PROF. SUPERVISOR:

3. JUSTIFICATIVA (resumir os motivos que justificam sua candidatura à vaga)

Declaro estar ciente dos termos deste Edital e da veracidade das informações
supracitadas. Rio do Sul, ____ /____ / de 2018.

______________________________________________Assinatura


