
RETIFICAÇÃO I EDITAL Nº 14/2022 CÂMPUS FORMOSA/ IFG, DE 12 DE 

MAIO DE 2022. PROCESSO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

 

ONDE SE LÊ:  

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1 – O processo seletivo de que trata o presente Edital destina-se ao preenchimento 

de 26 vagas de estágio obrigatório sem remuneração para os discentes regularmente 

matriculados e com frequência efetiva nos cursos de Técnico Integrado em 

Manutenção e Suporte em Informática – Proeja 4º (20 VAGAS) ano; Técnico 

Integrado em Edificações – Proeja 4º ano (4 VAGAS) e Bacharelado em Engenharia 

Civil a partir do 6º período (2 VAGAS) do IFG/Câmpus Formosa. As vagas destinadas 

ao processo seletivo estão distribuídas conforme os quadros do Anexo I. 

 

7 – DAS VAGAS  

 

7.1 – O processo simplificado destina-se a selecionar 26 discentes regularmente 

matriculados nos cursos de Técnico Integrado em Manutenção e Suporte em 

Informática – Proeja 4º ano; Técnico Integrado em Edificações – Proeja 4º ano e 

Bacharelado em Engenharia Civil a partir do 6º período do IFG/Câmpus Formosa 

para prática de estágio obrigatório não remunerado e de forma presencial, conforme 

condições definidas no quadro do Anexo I deste Edital. 

13 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO E CRONOGRAMA 

 

13.1 – As Etapas do processo seletivo com seus respectivos períodos de realização 

estão apresentadas no quadro abaixo: 

Quadro 1 - Cronograma de atividades. 

 

 

 

Etapas Período 

Divulgação do Edital 12/05/2022 

Inscrição dos candidatos 16/05/2022 à 20/05/2022 



Análise da banca avaliadora 23/05/2022 

A validação da autodeclaração pela banca de heteroidentificação 

dos/as candidatos/as autodeclarados/as pretos/as e pardos/as se 

houver.  

23/05/2022 

Resultado preliminar 24/05/2022 

Protocolo de recursos 25/05/2022 

Resultado dos recursos 26/05/2022 

Divulgação do resultado final 26/05/2022 

Formalização e assinatura do termo de compromisso de estágio e 

plano de atividades de estágio 
27/05/2022 a 03/06/2022 

Período de desenvolvimento das atividades de estágio 06/06/2022 a 29/07/2022 

Período de recesso acadêmico/Férias docentes – pausa no 

estágio  
01/08 a 28/08/2022 

Período de desenvolvimento das atividades de estágio 29/08/2022 a 11/10/2022 

 

 

 

 

LEIA-SE 

 

1.1 – O processo seletivo de que trata o presente Edital destina-se ao preenchimento 

de 27 vagas de estágio obrigatório sem remuneração para os discentes 

regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de Técnico 

Integrado em Manutenção e Suporte em Informática – Proeja 4º ano (20 

VAGAS); Técnico Integrado em Edificações – Proeja 4º ano (5 VAGAS) e 

Bacharelado em Engenharia Civil a partir do 6º período (2 VAGAS) do 

IFG/Câmpus Formosa. As vagas destinadas ao processo seletivo estão distribuídas 

conforme os quadros do Anexo I. 

 

7 – DAS VAGAS  

 

7.1 – O processo simplificado destina-se a selecionar 27 discentes regularmente 

matriculados nos cursos de Técnico Integrado em Manutenção e Suporte em 

Informática – Proeja 4º ano; Técnico Integrado em Edificações – Proeja 4º ano e 



Bacharelado em Engenharia Civil a partir do 6º período do IFG/Câmpus Formosa 

para prática de estágio obrigatório não remunerado e de forma presencial, conforme 

condições definidas no quadro do Anexo I deste Edital. 

 

13 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO E CRONOGRAMA 

 

13.1 – As Etapas do processo seletivo com seus respectivos períodos de realização 

estão apresentadas no quadro abaixo: 

Quadro 1 - Cronograma de atividades. 

 

Etapas Período 

Divulgação do Edital 12/05/2022 

Inscrição dos candidatos 16/05/2022 à 20/05/2022 

Análise da banca avaliadora 24/05/2022 

A validação da autodeclaração pela banca de heteroidentificação 

dos/as candidatos/as autodeclarados/as pretos/as e pardos/as se 

houver.  

24/05/2022 

Resultado preliminar 24/05/2022 

Protocolo de recursos 25/05/2022 

Resultado dos recursos 26/05/2022 

Divulgação do resultado final 26/05/2022 

Formalização e assinatura do termo de compromisso de estágio e 

plano de atividades de estágio 
27/05/2022 a 03/06/2022 

Período de desenvolvimento das atividades de estágio 06/06/2022 a 29/07/2022 

Período de recesso acadêmico/Férias docentes – pausa no 

estágio  
01/08 a 28/08/2022 

Período de desenvolvimento das atividades de estágio 29/08/2022 a 11/10/2022 

 

 


