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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Ouro Preto 

Direção Geral 
Chefia de Gabinete

 Rua Pandiá Calógeras, 898 - Bairro Bauxita - CEP 35400-000 - Ouro Preto - MG
(31)3559-2112  - www.ifmg.edu.br

 
EDITAL Nº 25/2021 

 
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO

NO IFMG - CAMPUS OURO PRETO.
 

RETIFICAÇÃO Nº 02
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS -  CAMPUS OURO PRETO, nomeado pela Portaria IFMG nº 1.169, de 20/09/2019,
publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág. 29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Portaria IFMG nº 475 de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, seção 2, pág.17,
retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016,
Seção 2, pág. 22 e pela Portaria IFMG nº 1078, de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de
outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, torna pública a Retificação nº 02 do Edital 25/2021, conforme segue:
 

 Onde se lê:

3.2  Os candidatos submeter-se-ão ao Processo de Seleção de Estagiários, regido por este Edital que constará
de: Análise Curricular e do Histórico Escolar ou Ficha Acadêmica.
Observação: Os documentos de comprovação de matrícula e rendimento escolar, bem como aqueles
necessários à comprovação das informações constantes no currículo, deverão ser enviados ao seguinte email:
servicosocial.ouropreto@ifmg.edu.br. No assunto do e-mail deverá constar a área de atuação: Estágio Serviço
Social edital 25/2021.
 
Leia-se:
3.2 Os candidatos submeter-se-ão ao Processo de Seleção de Estagiários, regido por este Edital que constará
de: Etapa 1 - Análise Curricular e do Histórico Escolar ou Ficha Acadêmica (classificatórica) e  Etapa 2:
Entrevista (eliminatória e classificatória).
Observação: Os documentos de comprovação de matrícula e rendimento escolar, bem como aqueles
necessários à comprovação das informações constantes no currículo, deverão ser enviados ao seguinte email:
servicosocial.ouropreto@ifmg.edu.br. No assunto do e-mail deverá constar a área de atuação: Estágio Serviço
Social edital 25/2021.
 

Boletim de Serviço Eletrônico em 09/06/2021 
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Onde se lê:
3.5 Para desempate no resultado final, serão aplicados sucessivamente os seguintes critérios:
a) Contemplado pelo Programa Universidade para Todos – ProUni ou pelo Programa de Financiamento
Estudantil – FIES;
b) maior nota na pontuação do Currículo;
c) maior nota na pontuação do Histórico ou Ficha Acadêmica;
d) maior idade
 
Leia-se:
3.5 Para desempate no resultado final, serão aplicados sucessivamente os seguintes critérios:
a) Contemplado pelo Programa Universidade para Todos – ProUni ou pelo Programa de Financiamento
Estudantil – FIES;
b) maior nota na pontuação do Currículo;
c) maior nota na pontuação do Histórico ou Ficha Acadêmica;
d) maior nota na entrevista;
e) maior idade.
 
Acrescentar o ítem:
3.7 A Entrevista ocorrerá no dia 15/06/2021 às 16h horas via google meets no endereço (link) a ser informado
no dia 14/06/2021. A Entrevista acontecerá em momento único com todos os candidatos quando será
analisado o perfil, o interesse e a disponibilidade. A ordem das falas será por sorteio realizado logo após a
apresentação da banca examinadora.
 
Onde se lê:
4- DO RESULTADO
4.1 - A pontuação para classificação dos candidatos será a soma dos resultados das etapas, em ordem de
classificação, utilizando-se, de acordo com o Anexo I, a seguinte fórmula:
PF = AC+ HE
PF (Pontuação Final);
AC (Análise Curricular);
HE (Histórico Escolar ou Ficha Acadêmica);
4.1.1 O candidato que não obtiver o mínimo de 50 pontos na nota geral será desclassificado no processo
seletivo
 
Leia-se:
4- DO RESULTADO
4.1- A pontuação para classificação dos candidatos será a soma dos resultados das etapas, em ordem de
classificação, utilizando-se, de acordo com o Anexo I, a seguinte fórmula:
PF = AC+ HE + EC
PF (Pontuação Final);
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AC (Análise Curricular);
HE (Histórico Escolar ou Ficha Acadêmica);
EC (Entrevista Coletiva);
4.1.1 O candidato que não obtiver o mínimo de 60 pontos na nota geral será desclassificado no processo
seletivo.
 
Onde se lê:
10 – CRONOGRAMA

EVENTO DATA LOCAL

Período de Inscrição
 
01 a 13 de junho de 2021

 
www.ifmg.edu.br

Resultado preliminar A partir de 15 de junho de 2021 www.ifmg.edu.br

Recursos  01 dia útil após a publicação do resultado preliminar www.ifmg.edu.br

Publicação  do Resultado a partir de 18 de junho de 2021
 
www.ifmg.edu.br

 
Leia-se:
10 – CRONOGRAMA

EVENTO DATA LOCAL

Período  de
Inscrição

 
01 a 13 de junho de 2021

-
www.ifmg.edu.br

Divulgação da lista
de inscritos e
informações sobre
a entrevista

14 de junho de 2021 www.ifmg.edu.br

Entrevista coletiva  15 de junho de 2021 às 16h
Link do google
meet enviado por
e-mail

Resultado
preliminar

 
a partir de 17 de junho de 2021

-
www.ifmg.edu.br

 
Recursos

Primeiro dia útil após a publicação do resultado
preliminar

-
www.ifmg.edu.br

Publicação do
Resultado a partir de 21 de junho de 2021

-
www.ifmg.edu.br

 

http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
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Onde se lê:
ETAPA ÚNICA: Análise Curricular, do Histórico Escolar ou Ficha Acadêmica.

Critérios  
Avaliação

Pontuação Máxima  
Nota

1 - HISTÓRICO ESCOLAR ou FICHA ACADÊMICA
Obs: Ficha acadêmica autenticada pela Instituição.

40
PONTOS

Desempenho Acadêmico (notas nas disciplinas) a partir da média global das disciplinas sendo:
Edital 25 (0857798) SEI 23213.001392/2021-67 / pg. 9 Média Global – de 30,0 até 75,0 - 20
pontos Média Global – de 75,1 até 85,9 - 30 pontos Média Global – de 86,0 até 100,0 – 40
pontos

Máximo
40 pontos

 

2 – CURRICULUM VITAE SIMPLIFICADO 60
PONTOS

Participação em eventos acadêmicos na área de Serviço Social (cursos, simpósios, congressos e
seminários) – 1 ponto para cada evento com limite de 15 pontos. A comprovação será realizada
com base nos documentos (certificados ou declarações) enviados por e-mail.

Máximo
15 pontos

Participação em projetos de extensão e iniciação científica - 3 pontos para cada atividade, com
limite de 15 pontos A comprovação será realizada com base nos documentos (certificados ou
declarações) enviados por e-mail.

Máximo
15 pontos

Experiência em estágio, pesquisa e projeto na área de assistência estudantil ou que estabeleça a
interface entre serviço social e educação - 10 pontos para cada semestre de estágio e para cada
atividade de pesquisa e projeto, com limite de 30 pontos. A comprovação será realizada com
base nos documentos (currículo ou declaração ou certificado)

Máximo
30 pontos

 
Total

100
pontos

 
Leia-se:
ETAPA 1:   Análise    Curricular, do    Histórico     Escolar     ou Ficha Acadêmica.

Critérios Avaliação

Pontuação Máxima Nota

1 - HISTÓRICO ESCOLAR ou FICHA ACADÊMICA
Obs: Ficha acadêmica autenticada pela Instituição.

20
PONTOS

Desempenho Acadêmico (notas nas disciplinas) a partir da média global das disciplinas
sendo:

Máximo 20
pontos



09/06/2021 SEI/IFMG - 0864069 - Retificação de Edital

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=985405&infra_sistema=1… 5/6

Média Global – de 30,0 até 75,0 - 5 pontos Média Global – de 75,1 até 85,9 - 10 pontos
Média Global – de 86,0 até 100,0 – 20 pontos

 

2 – CURRICULUM VITAE SIMPLIFICADO 50 PONTOS

Participação em eventos acadêmicos na área de Serviço Social (cursos, simpósios,
congressos e seminários) – 1 ponto para cada evento com limite de 5 pontos.
A comprovação será realizada com base nos documentos (certificados ou declarações)
enviados por e-mail.

Máximo 5
pontos

Participação em projetos de extensão e iniciação científica - 1 pontos para cada atividade,
com limite de 5 pontos
A    comprovação       será      realizada      com     base      nos     documentos
(certificados ou declarações) enviados por e-mail.

Máximo 5
pontos

Experiência em estágio, pesquisa e projeto na área de assistência estudantil ou que
estabeleça a interface entre serviço social e educação - 15 pontos para cada semestre de
estágio e 5 para cada atividade de pesquisa e projeto, com limite de 40 pontos.
A comprovação será realizada com base nos documentos (currículo ou declaração ou
certificado)

Máximo 40
pontos

Total 50
pontos

 
   ETAPA 2: Entrevista coletiva

Item da Entrevista Pontuação total

Verificação das habilidades necessárias para o
estágio (conhecimentos técnicos, científicos e
perfil para a vaga)

20 pontos

Clareza na exposição das ideias 10 pontos

Total 30pontos

 
 
 

Ouro Preto, 08 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Reginato Fernandes dos Santos, Diretor(a) Geral, em
09/06/2021, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando
o código verificador 0864069 e o código CRC 2FD2FF41.
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