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1. DISPOSIÇÕESGERAIS 

2. NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO E PÚBLICO-ALVO 

 

 
 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus 

Salgueiro torna pública a abertura das inscrições para o Estágio na empresa SAÚDE DIGITAL - 

SD CONECTA LTDA, CNPJ: 14.704.521/0001-34,respeitandoo limite devagas fixadas neste 

edital. O estágio ocorrerá de forma remota e tem como objetivo contribuir para formação 

discente na área de desenvolvimento de software.  
 

O presente edital destina a no máximo 4 (quatro) vagas a candidatos interessados no estágio 

com carga horária total de 30 (trinta) horas semanais (6h diárias). Pré-requisito para ingresso 

é estar cursando o 5º ou 6º período no curso Tecnológico em Sistemas para Internet no 

IFSertãoPE, campus Salgueiro, no ato da inscrição. Cabe destacar que teremos ainda 3 (três) 

vagas para cadastro de reserva. A remuneração mensal será de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

por aluno, por até 6 (seis) meses. Os candidatos aprovados celebrarão um Termo de 

Compromisso de Estágio (TCE) na coordenação de extensão do campus.  

 
O acesso se dará conforme critérios estabelecidos no Edital para o processo seletivo 

simplificado para ingresso no curso de Extensão. As pré-inscrições são gratuitas e deverão ser 

realizadas entre os dias 20 e 25 de setembro de 2022. A Ficha de pré-inscrição deve ser 

devidamente preenchida no endereço eletrônico: https://forms.gle/1HDzqfFpAK6saULh7. 

O(a) candidato(a) deverá anexar cópia digitalizada dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação oficial com foto (RG,CNH, por exemplo); 

b) Histórico acadêmico do curso de Sistemas para Internet; 

c) Comprovantes de participação em projetos de pesquisa e/ou extensão (se houver) 

Caso seja selecionado, o (a) candidato(a) receberá por e-mail as informações referentes a 

3. DAS INSCRIÇÕES 

Processo Seletivo para o Estágio Remunerado na Empresa SD Conecta 
EDITAL Nº 19/2022 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
CAMPUS SALGUEIRO 

 

 

 

5. SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

próxima fase da seleção de acordo com as regras definidas neste edital.  

 
O período de referência do aluno(a) no ato da inscrição deverá ser o 5º ou 6º período do curso 

superior em Sistemas para Internet do IFSertãoPE, campus Salgueiro. O aluno deverá estar 

devidamente matriculado e anexar todos os documentos obrigatórios no link indicado neste 

edital.  

 

 
O processo de seleção será dividido em três fases: 

- Fase 1 (classificatória): 

O processo de seleção na fase 1 se baseará na pontuação do currículo do aluno, que levará em 

consideração a nota do Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) + participação em projetos de 

pesquisa e extensão, conforme exposto na tabela de pontuação (anexo 01). 

- Fase 2 (Eliminatória): 

Na fase 2 será realizada entrevista de forma virtual diretamente com um representante da 

empresa SD Conecta a ser agendada após a fase 1 de acordo com os horários dos 

representantes da SD Conecta. A entrevista será norteada por perguntas sobre a experiência do 

candidato em desenvolvimento de sistemas. Será atribuída uma nota de 0 a 100 nesta fase. 

Sendo 70 a nota mínima para a não eliminação. 

- Fase 3 (Final): 

A última fase do processo ocorrerá com a respectiva contratação dos alunos classificados de 

acordo com a média simples da pontuação obtida nas fases anteriores. A contratação ocorrerá 

de acordo com o interesse da empresa, limitando-se a no máximo 4 vagas.  

 

 

 

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
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9. DAS DISPOSIÇÕESFINAIS 

 

 
 
O resultado do processo seletivo com os nomes dos(as)candidatos(as)selecionados(as)será 

divulgado no endereço eletrônico https://www.ifsertao-
pe.edu.br/index.php/campus/salgueiro/605-editais-sal/13380-salgueiro-editais-2022 

 

na data prevista neste edital.  

8. CRONOGRAMA 

Data Atividades Local 

19/09/2022 a 
25/09/2022  

Abertura das inscrições Online 

26/09/2022 Resultado da Fase 1 Online 

27/09/2022 a 
30/09/2022 

Período de entrevistas Online 

03/10/2022 Resultado da Fase 2 Online 

04/10/2022 a 
07/10/2022 

Período assinatura dos Termos de 
Compromisso de Estágio (TCE) 

Coordenação de Extensão 

 

 

Caberá à coordenação de extensão deliberar sobre o edital e o processo seletivo. Os 

casos,que exijam decisões de ordem superior serão submetidos à Direção Geral do campus 

Salgueiropara apreciação. 

Os(as)candidatos(as)quenãoatenderemaosdispositivosdesteeditalouprestaremquaisquerinfor

maçõesfalsas naficha de inscrição serão desclassificados. 

 

Salgueiro, 20 de setembro de 2022. 
 
 

Michele Rufino da Silva 
Diretora Geral em exercício/ IFSertãoPE 

Campus Salgueiro 
Matrícula 3700614 

7. RESULTADO E MATRÍCULA 
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ANEXO 01 

 
PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

ITEM Pontuação de cada título Pontuação máxima 

Índice de Rendimento Acadêmico (CRE) 0 a 100 100 

Participação em Projetos de Pesquisa 5 a cada semestre 50 

Participação em Projetos de Extensão 5 a cada semestre 50 
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