
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 002, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Onde se lê : 

2.1 As vagas disponíveis e outras informações pertinentes estão elencadas nas tabelas abaixo:  

Vagas(ampla
concorrência)

Vagas
Negros*

Vagas
PCDs *

Carga Horária Nível Setor Requisito

01 0 0
04h diárias e 
20h semanais

Superior NAPNE

-Estar  Cursando  Engenharia
Mecânica,  Engenharia  de
Alimentos,  Tecnologia  em
Marketing  ou  Tecnologia  em
Design de Moda.

-  Ter  acesso  à  internet  e
computador para realização das
atividades  de  forma  remota,
enquanto o IFRS não retomar as
atividades presenciais.

Setor Descrição das atividades a serem desenvolvidas

NAPNE

 Acompanhamento e apoio nas atividades extraclasse de estudantes 
acompanhados pelo NAPNE;

 Suporte na organização de materiais e atividades envolvendo os 
estudantes acompanhados pelo NAPNE;

 Organização de atividades de estudos de conteúdos básicos;

 Estudo, pesquisa e elaboração de materiais sobre métodos de 
estudos.

Leia - se:

2.1 As vagas disponíveis e outras informações pertinentes estão elencadas nas tabelas abaixo:  



Vagas(ampla
concorrência)

Vagas
Negros*

Vagas
PCDs *

Carga Horária Nível Setor Requisito

01 0 0
04h diárias e 
20h semanais

Superior NAPNE

-  Estar  cursando  nível  superior
nas  áreas  de  engenharias,
gestão, moda e educação.

-Ter  conhecimento  e  interesse
nas  atividades  desenvolvidas
pelo Núcleos de Atendimento às
Pessoas  com  Necessidades
Educacionais  Específicas
(Napne)

-  Ter  acesso  à  internet  e
computador para realização das
atividades  de  forma  remota,
enquanto o IFRS não retomar as
atividades presenciais.

Setor ➢ Descrição das atividades a serem desenvolvidas

NAPNE

➢ Controle e organização de dados e informações relacionadas a 
atuação do NAPNE;

➢ Acompanhamento e apoio na organização de ações inclusivas que 
contribuirão com a ampliação da formação do estagiário a partir de 
experiências em processos de inclusão;

➢ Auxílio no desenvolvimento de ações que contemplem o estudo e a 
formação técnica específica de sua área de formação;

➢  Estudo, pesquisa e elaboração de materiais que promovam a 
inclusão na sociedade e possibilitem a relação com sua área de 
formação profissional;


