MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS NATAL CENTRAL
EDITAL Nº 35/2015 –DG/CNAT/IFRN
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

A Direção Geral do Campus Natal Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte, no uso de suas atribuições, delegadas através da Portaria n.° 45/2013-Reitoria/IFRN, torna público o processo
seletivo para estagiário (s), conforme quadro a seguir:
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS
Curso Superior

Habilitação / Requisitos mínimos

Nº de
vagas

Lazer e Qualidade de
Vida, Produção Cultural
e/ou Radialismo

Estar cursando a partir do 4º período do curso;
Disponibilidade de estágio à tarde (13h às 19h), com flexibilidade conforme
demandas do setor;
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1. DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO
1.1. O estagiário cumprirá regime de trabalho de 30 (trinta) horas semanais e seis (6) horas diárias, na Coordenação de
Comunicação Social e Eventos do Campus Natal Central do IFRN, com flexibilidade para fazer inversão de horário
conforme demandas do setor.
1.2. O valor a ser percebido por cada candidato contratado corresponde a uma remuneração bruta de R$ 520,00
(quinhentos e vinte reais) mais benefícios (auxílio transporte e seguro de acidentes pessoais).
1.3. As normas do estágio reger-se-á pela Lei do Estágio nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
1.3. O período de vigência do estágio será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Envio de currículo e histórico escolar para o e-mail ccs.cnat@ifrn.edu.br, das 8h do dia 13 de julho de 2015 até às
23h59min do dia 17 de julho de 2015.
2.2. No dia 21 de julho de 2015, a partir das 8h, será divulgada lista, no sítio eletrônico do Campus, através do link
http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcentral/editais/editais-2015/edital-no-35-2015-dg-cnat-ifrn-estagiario-de-eventoscocsev-1, contendo a relação dos 10 (cinco) currículos selecionados entre os candidatos inscritos. Os candidatos que
tiverem seus nomes divulgados deverão comparecer ao Campus Natal Central, a partir das 14h do dia 22 de julho de 2015,
conforme cronograma, e dirigir-se à Comunicação Social e Eventos do Campus Natal Central, localizado à Avenida
Senador Salgado Filho, 1559 – Lagoa Nova – Natal/RN, para entrevista e atividade prática.
2.3. Não será cobrado pagamento de taxa de inscrição.
2.4. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 28 de julho de 2015, no link
http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcentral/editais/editais-2015/edital-no-35-2015-dg-cnat-ifrn-estagiario-de-eventoscocsev-1.
3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1. Os candidatos serão selecionados através de três fases:
3.1.1. Primeira fase: Análise dos currículos enviados para o e-mail ccs.cnat@ifrn.edu.br;
3.1.2. Segunda fase: Entrevista com os candidatos conforme o item 2.2 deste Edital, na sala da Coordenação de
Comunicação Social do Campus Natal Central, conforme publicação da lista dos candidatos aptos.
3.1.3. Terceira fase: Atividade prática na Coordenação de Comunicação Social e Eventos do Campus Natal Central ou
nos ambientes por ela determinados, conforme a área de atuação do estagiário.
4. ATRIBUIÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS
Curso Superior


Atividades a serem desenvolvidas
Operar equipamentos de projeção multimídia, sonorização profissional e iluminação cênica
em eventos institucionais em ambientes internos;



Lazer e
Qualidade de
Vida, Produção
Cultural e/ou
Radialismo










Habilidade com produção e edição de vídeos;
Controlar reservas, bloqueios e confirmações dos espaços institucionais para os eventos
(auditório e miniauditório);
Preparar os ambientes para a realização de eventos;
Fazer o levantamento semanal de todos os eventos da instituição e preparar a Agenda Semanal
de Eventos
Fazer cobertura fotográfica de eventos institucionais do Campus Natal Central, sejam internos
ou externos;
Desenvolver projetos para eventos institucionais;
Recepcionar e conduzir cerimoniais;
Liderar grupos de trabalho;
Estabelecer comunicação eficiente com o público interno e externo da instituição;
Possuir domínio em Word, Excell e conhecimentos básicos em Corel Draw ou PhotoShop.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. A inscrição do aluno implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes neste edital.
5.2. Na entrevista, o candidato deverá apresentar documentos comprobatórios do que consta no currículo enviado, bem
como documento oficial e cópia com foto.
5.3. Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares que visem a correções e
aperfeiçoamento do processo seletivo.
5.6. Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Coordenação de Comunicação Social e Eventos desse campus.
5.7. Este Edital entra em vigor a partir de sua publicação, sendo válido apenas para este processo seletivo, revogadas as
disposições em contrário.

Natal, 8 de julho de 2015.

JOSÉ ARNÓBIO DE ARAÚJO FILHO
Diretor Geral do Campus Natal Central

ANEXO I AO EDITAL 35/2015-DG/CNAT/IFRN
Modelo - Curriculum Vitae
1 – IDENTIFICAÇÃO:
1.1. Nome:
1.2. Filiação:
1.3. Data de nascimento:
1.4. Nacionalidade:
1.5. Naturalidade:
1.6. Sexo:
1.7. Estado Civil:
1.8. Profissão:
1.9. Endereço residencial:
1.10. E-mail:
1.11. Telefone para contato:
1.12. Documentação:
CPF nº.:
Identidade nº.:

Órgão Expedidor:

Data de Expedição:

2 – FORMAÇÃO ACADÊMICA:
2.1. – Nível médio:
Instituição:
Data de ingresso:
Data de conclusão:
2.1. – Nível técnico:
Curso:
Instituição:
Data de ingresso:
Data de conclusão:
3 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
3.1. – Cursos:
3.2. – Seminários:
3.3. – Encontros:
3.4. – Projetos:
3.4. – Atividades voluntárias:
4 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
4.1. –
5- HABILIDADES PROFISSIONAIS:

__________________________(RN), ____ de ____________________ de 2015.

____________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO II AO EDITAL 35/2015 – DG/CNAT/IFRN
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
DESCRIÇÃO
Inscrições através de envio de Currículo

PERÍODO PREVISTO E LOCAL
Das 8h do dia 13 de julho de 2015 até às 23h59min do dia 17 de julho
de 2015, e-mail ccs.cnat@ifrn.edu.br

Divulgação dos currículos selecionados e
cronograma de entrevistas

No dia 21 de julho de 2015, a partir das 8h, no site do Campus Natal
Central, no sítio eletrônico do Campus Natal Central
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcentral/editais/editais2015/edital-no-35-2015-dg-cnat-ifrn-estagiario-de-eventos-cocsev-1)

Realização das entrevistas

A partir das 14h do dia 22 de julho de 2015, na Comunicação Social e
Eventos do Campus Natal Central, localizado na Avenida Senador
Salgado Filho, 1559 – Lagoa Nova – Natal/RN, conforme cronograma.

Resultado Final do Processo Seletivo

28 de julho de 2015, a partir das 8h, no sítio eletrônico do Campus
Natal Central
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcentral/editais/editais2015/edital-no-35-2015-dg-cnat-ifrn-estagiario-de-eventos-cocsev-1)

