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EDITAL Nº005/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO 

DE CANDIDATOS A ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

 

O EDITAL nº 005 de 27 de março de 2017 – PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃODE CANDIDATOS AESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO DO CAMPUS FORMIGA, publicado no SITE do IFMG- 

CAMPUS FORMIGA, www.formiga.ifmg.edu.br, no dia 27 de março de 2017, fica 

retificado conforme se segue: 

 

 

Retira-se o subitem: 

 

4.5. Será desclassificado o candidato que não atingir 60% (média geral de 6.0) de 

coeficiente de rendimento na análise do histórico escolar ou ficha acadêmica. 

 

Fica alterada a numeração dos subitens 4.6 e 4.7 para 4.5 e 4.6, respectivamente. 

 

4.5 Para desempate no resultado  final serão aplicados  sucessivamente  os  seguintes 

critérios: 

a) maior nota na pontuação do Histórico Escolar; 

b)maior nota na pontuação do Currículo; 

c) maior idade 

. 

4.6A classificação no processo para admissão de estagiários não assegura o direito ao 

estágio, mas  apenas  a expectativa  de  ser  aproveitado  a  partir  da  existência  de 

vaga.  A concretização  deste  ato  fica  condicionada  ao  surgimento  de  nova  vaga,  à 

desistência  do  candidato  convocado  para  celebrar  o  Termo  de  Compromisso  ou 

quando   ocorrer   o   desligamento   do   estagiário   pelas   ocorrências   previstas   na 

mailto:gabinete.formiga@ifmg.edu.br
http://www.formiga.ifmg.edu.br/


legislação em vigor, durante a validade do processo. 

 

Acrescenta-se o item: 

 

7.4 O estágio obrigatório é aquele definido como tal, no projeto do curso, cuja carga 

horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma, conforme art. 2º, §1º da Lei 

nº 11.788/08.   

 

Formiga, 29 de março de 2017. 

 

 

 

PATRÍCIA REGINA DE FARIA 

Diretora Geral Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

 Minas Gerais-Campus Formiga 



 

ANEXO I 
 

CURRÍCULO SIMPLIFICADO 

DADOS PESSOAIS: 

Nome: Idade: 

Endereço completo:  

Cidade/UF: Fone:Cel.: _________________    Res.: __________________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Curso atual:(     )Técnico          Instituição: IFMG-Campus Formiga 

Nome do curso:  

Início: 

_____ / _____ / ________ 

Previsão de conclusão do curso: 

_____ / _____ / ________ 

Período atual do curso: 

________________________ 

Atividades extracurriculares que deseja comprovar para fins de pontuação (palestras, 

congressos, projetos de pesquisa e extensão realizados, bolsa atividade, monitoria, entre 

outros): 

Nome do evento: Local: Instituição Promotora: 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

7-   

8-   

9-   

10-   
 

Declaração 

Declaro estar de acordo com as condições desta seleção, responsabilizando-me, integralmente, 

pelas informações prestadas neste currículo (ficha de inscrição). 

 
 

 

Formiga (MG), _______ de __________________ de 2017. 

 

____________________  

Assinatura do candidato 

 



 



ANEXO II 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO 

 

Critérios 

Avaliação 

Pontuação  

Máxima 
Nota 

   

1 - HISTÓRICO ESCOLAR / FICHA ACADÊMICA 70 PONTOS  

Aproveitamento escolar (coeficiente de rendimento conforme 

item 4.3) 

 

Média Geral – de 6.0 até 6.5 - 10 pontos 

Média Geral – de 6.6 até 7.0 - 20 pontos 

Média Geral – de 7.1 até 7.5 - 30 pontos 

Média Geral – de 7.6 até 8.0 - 40 pontos 

Média Geral – de 8.1 até 8.5 - 50 pontos 

Média Geral – de 8.6 até 9.0 - 60 pontos 

Média Geral – de 9.1 até 10.0 -70 pontos 

Até 70  

2 – CURRÍCULO SIMPLIFICADO 30 PONTOS  

Participaçãoem projetos de pesquisa e 

extensãoouinovaçãocomou sem bolsa, na área de 

administração– 5 pontos para cada semestre (completo) 

*A comprovação será feita no momento da inscrição. 

Máximo - 15 

pontos 
 

Atividades de monitoria – 03 pontos para cada atividade 

declarada. 

*A comprovação será feita no momento da inscrição. 

Máximo -9 

pontos 
 

Atividade como bolsa atividade- – 02 pontos para cada 

atividade declarada. 

*A comprovação será feita no momento da inscrição. 

Máximo -6 

pontos 
 

TOTAL 100 PONTOS  

 



ANEXO III 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 
 

 

EVENTO 

 

DATA LOCAL 

 

Período de Inscrições 

 

28/03 a 04/04/2017 

Coordenadoria do Setor de 

Gestão de Pessoas do campus 

Formiga 

Resultado Final (análise curricular e 

Histórico Escolar) convocação para 

apresentação dos documentos. 

A partir de 05/04/2017  www.formiga.ifmg.edu.br. 

Assinatura do Termo de Compromisso 

e início do estágio 
A partir de 06/04/2017 

Coordenadoria do Setor de 

Gestão de Pessoas do campus 

Formiga 

 
 
 

 


