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        Este comunicado contém informações complementares ao edital e orientações aos interessados quanto aos

requisitos          e o perfil de cada vaga e o cronograma de eventos e datas.

 

1. Os candidatos constantes na lista final de inscritos terão analisados os históricos acadêmicos e os currículos

encaminhados no ato da inscrição. Serão considerados: projetos, cursos extracurriculares, monitorias, entre

outros pontos pertinentes à área de atuação.

 

      2. Após a publicação da lista final de inscritos, serão encaminhados ao e-mail do candidato (indicado no formulário

de                inscrição) o link e o horário da entrevista.

                   2.1 A entrevista é individual e será realizada de forma virtual.

                   2.2 É de responsabilidade do candidato prover recursos tecnológicos para a participação na entrevista.

                  2.3 Haverá tolerância de até 10 minutos de atraso quanto ao horário agendado, sendo automa camente         

                              desclassificado o candidato que extrapolar esse limite.

                  2.4 A entrevista tem como obje vo conhecer as perspec vas do candidato, bem como sua desenvoltura

social.

                  2.5 A entrevista será conduzida por, no mínimo, 2 avaliadores diretamente envolvidos com as a vidades a

serem                          desempenhadas pelo estagiário.

 

       3. A pontuação final será indicada em uma escala de zero a dez e corresponderá à somatória da análise curricular e

da              entrevista.

 

       4. É de responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações referentes a este edital no site da

Instituição,               assim como atentar-se se os e-mails encaminhados pelo IFSP foram direcionados à caixa de SPAM.

 

5. Tabela com os requisitos e perfil

Área doÁrea do

estágioestágio 
Nível de EnsinoNível de Ensino VagasVagas RequisitosRequisitos Perfil Perfil  

Áudio e Vídeo Nível médio 01 

Cursando a partir do 3º

semestre de: Técnico em

Produção de Áudio e Vídeo ou;

Técnico em Comunicação Visual

ou; Proeja em Comunicação

Visual. 

Perfil proativo, colaborativo em equipe,

bom repertório sociocultural. Conhecimento

em softwares de escritório e pacotes

gráficos (prioritariamente Adobe Illustrator,

InDesign, Photoshop, Premiere, After

Effects, Audition), e habilidade com

desenvolvimento web e, desejável,

interesse em ilustração

digital/motion/fotografia/edição de vídeo,

bem como noções de UI/UX. 



Informática Nível médio 01 

Cursando a partir do 3º

semestre de: Técnico em

Informática ou; Técnico em

Informática para Internet ou;

Técnico em Manutenção e

Suporte em Informática. 

Perfil proativo e colaborativo em equipe.

Conhecimento de linguagens de

programação para web, controle de versão

usando Git e habilidade com uso de

Ambientes Virtuais de Aprendizagem e,

desejável, conhecimento de softwares de

programação visual, bem como noções de

UI/UX. 

Informática 

Nível superior –

Modalidade

Graduação 

 

01 

Cursando a partir do 4º

semestre de: Licenciatura em

Computação ou; Bacharelado

em Engenharia de Computação

ou; em Engenharia de Software

ou; em Ciência da Computação

ou; em Sistemas de Informação

ou; Tecnologia em Sistemas

para Internet ou; em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas. 

Perfil proativo e colaborativo em equipe.

Conhecimento de linguagens de

programação para web, controle de versão

usando Git e habilidade com uso de

Ambientes Virtuais de Aprendizagem e,

desejável, conhecimento de computação em

nuvem, bem como noções de UI/UX. 

 

Letras 

Nível superior –

Modalidade

Graduação 

02 

Cursando a partir do 4º

semestre de Licenciatura em

Letras. 

Perfil proativo, colaborativo em equipe,

bom repertório sociocultural. Conhecimento

de revisão de textos, domínio da estrutura

do Português brasileiro, gêneros e tipologias

textuais, e habilidade com uso de tecnologia

de revisão e, desejável, do pacote adobe,

bem como noções de programação visual. 

Letras 

Português/ 

Inglês 

Nível superior –

Modalidade

Graduação 

 

01 

Cursando a partir do 4º

semestre de Licenciatura em

Letras 

Português/Inglês. 

Perfil proativo, colaborativo em

equipe, bom repertório sociocultural.

Conhecimento de língua estrangeira - Inglês,

programas básicos de informática,

comunicativo, responsável e comprometido,

capaz de aceitar desafios, atuar em

multitarefas e flexibilidade. 

 

Letras 

Português/ 

Espanhol 

Nível superior –

Modalidade

Graduação 

 

01 

Cursando a partir do 4º

semestre de Licenciatura em

Letras 

Português/Espanhol. 

Perfil proativo, colaborativo em

equipe, bom repertório sociocultural.

Conhecimento de língua estrangeira -

Espanhol, programas básicos de informática,

comunicativo, responsável e comprometido,

capaz de aceitar desafios, atuar em

multitarefas e flexibilidade. 

Design

Educacional 

Nível superior –

Modalidade Pós-

graduação 

 

01 

Cursando Pós-graduação lato

sensu em Informática na

Educação ou na área de Design

Educacional.  

Perfil proativo, colaborativo em

equipe, bom repertório

sociocultural. Conhecimento de modelos de

Design Instrucional, produção de Recursos

Educacionais Abertos e acessíveis, e

habilidade com uso do Ambiente Virtual de

Aprendizagem Moodle e, desejável,

conhecimento de educação corporativa,

bem como noções de UI/UX. 

 

 

6. Cronograma

EventoEvento DataData

Inscrições De 04/02 a 17/02/2022

Publicação da Lista Preliminar de Inscritos 18/02/2022

Período de recurso para indeferimento da inscrição De 18/02 até às 13h do dia 21/02/2022
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