
                                                                                                              
 

 

II RETIFICAÇÃO  

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

EDITAL 001/2019 

 

A Coordenadora Geral de Extensão, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) – Campus Machado, no uso de suas 

atribuições, comunica que o Edital nº 001/2019 foi retificado da seguinte forma:  

 

A) Onde se lê:  

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão realizadas, exclusivamente online, por meio do endereço eletrônico:          

https://inscricoes.ifsuldeminas.edu.br/, conforme cronograma (ANEXO I), deverá o candidato 

seguir os seguintes passos: 

2.1.1 Antes de iniciar a inscrição, o candidato deverá estar com o arquivo único em PDF de 

todos os documentos relacionados abaixo, para anexar no sistema de inscrição: 

* RG; 

* Comprovante de residência; 

* Comprovante do número da conta salário para o pagamento da bolsa-estágio; 

* Histórico Escolar ou documento oficial correspondente que comprove as 

disciplinas e            notas dos períodos cursados na faculdade; 

* Currículo e documentação comprobatória das atividades a serem pontuadas 

conforme ANEXO II; 

2.1.2 Acessar o endereço eletrônico https://inscricoes.ifsuldeminas.edu.br/, preencher os seus 

dados pessoais e demais informações inerente à inscrição.  

 

Leia-se:  

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Em decorrência do portal do Campus Machado estar em manutenção, as inscrições deverão 

ser realizadas no período previsto no cronograma abaixo retificado (Anexo I), por meio do envio 

dos documentos abaixo, anexados em arquivo único, em formato PDF, para o e-mail 

estagios.machado@ifsuldeminas.edu.br, com o assunto “Edital 01-2019 – Nome do candidato”, 

na seguinte ordem: 

a) Anexo III preenchido (inserido nesta retificação); 

b) Cédula de identidade; 

c) CPF; 

d) Título de Eleitor; 

e) Comprovante de Residência; 

f) Declaração de Matrícula do curso que está realizando no momento, emitida nos últimos 

30 (trinta) dias; 

g) Histórico Escolar ou documento oficial correspondente que comprove as disciplinas e 

notas dos períodos cursados na faculdade; 

h) Currículo e documentação comprobatória das atividades a serem pontuadas conforme 

Anexo II; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS 

MACHADO. 

SECRETARIA DE EXTENSÃO 
Rodovia Machado Paraguaçu Km 03, Bairro Santo Antônio - 

37.757-000 - Machado-MG - Fone: (035) 3295.9735 / 

E-mail: extensao.machado@ifsuldeminas.edu.br 

https://inscricoes.ifsuldeminas.edu.br/
https://inscricoes.ifsuldeminas.edu.br/
mailto:estagios.machado@ifsuldeminas.edu.br
mailto:extensao.machado@ifsuldeminas.edu.br


i) Comprovante do número da conta corrente para o pagamento da bolsa-estágio. 

 

2.2 O envio de documentação incompleta, ilegível, incorreta ou intempestiva será motivo de 

indeferimento da inscrição. 

 

B) Onde se lê: 

 

ANEXO I 

 

EDITAL Nº 001/2019 

 

CRONOGRAMA 

 

 

ITEM ATIVIDADE DATAS PREVISTAS 

1 PERÍODO DE INSCRIÇÕES 21/01/19 a 30/01/19 

2 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  01/02/2019 

3 CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTAS 

(HORÁRIO) 

04/02/2019 

4 ENTREVISTAS 05/02/2019 

5 RESULTADO FINAL 06/02/2019 

6 INÍCIO DO ESTÁGIO 11/02/2019 

 

 

Leia-se: 

 

ANEXO I 

 

EDITAL Nº 001/2019 

 

CRONOGRAMA 

 

ITEM ATIVIDADE DATAS PREVISTAS 

1 PERÍODO DE INSCRIÇÕES 21/01/19 a 17/02/19, às 23:59 

2 HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA 

ENTREVISTAS 

18/02/2019 

3 ENTREVISTAS 20/02/2019 

4 RESULTADO FINAL 22/02/2019 

5 INÍCIO DO ESTÁGIO 25/02/2019 

 

 

 

 

C) Acrescente-se: 

 

ANEXO III 



 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO/SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
 

 

 

EDITAL Nº 

 

01/2019 

CURSO/ PERÍODO: ____________________________________ 

 

ÁREA PRETENDIDA:___________________________________ 
  (    )  Nível  Médio   (     ) Nível Superior 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 
 

Nome: 

Cédula de Identidade (RG): CPF: 

E-mail: 

Curso: Nº Matrícula: 

Instituição de Ensino: 

Endereço Residencial: 

 

CEP: Telefone: (   ) ________-________ Celular: (   ) ________-________ 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para os devidos fins que, consciente da orientação normativa No 4 de 04 de julho 

de 2014, artigo 12:  “A carga horária do estágio será de quatro horas diárias e vinte semanais 

ou de seis horas diárias e trinta semanais, observado o disposto no art. 10, I, da Lei nº 11.788, de 

2008, bem como o horário de funcionamento do órgão ou entidade, desde que compatível com o 

horário escolar, devendo ser cumprida no local indicado pelo órgão ou entidade” concordo com 

o disposto no mesmo e que cumprirei a carga horária determinada para a vaga a qual me 

inscrevo. 

 

 

Local e data: __________________________________, ________/_________/__________ 

 

 

Assinatura do Candidato(a):______________________________________________________ 

 

 

Nome e Assinatura do Avaliador(a):  ______________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do Avaliador(a):  ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D) Acrescente-se: 
 

7.9 Enquanto o site estiver fora do ar, a comunicação se dará via facebook do Setor de 

Estágios (https://www.facebook.com/estagios.egressosMachado) e via e-mail dos 

inscritos. Não nos responsabilizamos pela não visualização das mensagens. 

 

 

 

Machado, 11 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 Michelle da Silva Marques 

Coordenadora Geral de Extensão 

 

 

 

https://www.facebook.com/estagios.egressosMachado

