CHAMADA INTERNA DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ESTÁGIO NA
EMPRESA AMAZON PRODUCE NETWORK - EUA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano torna pública a
abertura das inscrições para o Programa de Capacitação e Estágio nos EUA (Training Program), na
empresa Amazon Produce Network. São destinadas aos alunos dos seguintes cursos: Bacharelado
em Agronomia, Superior de Tecnologia em Alimentos, Técnico em Agricultura, Técnico em
Agropecuária e Técnico em Agroindústria.
1.

Das condições da capacitação e do estágio

1.1

A realização da atividade compreenderá um período de até dois anos, dividido em duas etapas,
considerando a data de embarque e a Vigência do Visto;
1.1.1 Até 18 meses, como Trainee, de acordo com a legislação americana;
1.1.2 6 (seis) meses, referente ao processo de estágio obrigatório/não obrigatório, conforme
legislação brasileira vigente;
1.2
Previsão de embarque: entre junho 2018 / janeiro 2019 (a depender da aprovação da liberação
de tipo de visto pelo Serviço de Imigração Americana para a retirada de visto pelo Consulado
Brasileiro).
1.3
O (A) CANDIDATO (A) receberá bolsa mensal como auxílio, em horas, pelo período em que
estiver no programa. O valor da hora será de acordo com o salário mínimo estipulado pelo
governo americano, que corresponde atualmente a USD$8.44 (Oito dólares e quarenta e quatro
centavos de dólar americano). Do valor total bruto a ser recebido pelo(a) CANDIDATO (a), será
deduzido mensalmente o valor de USD$450,00 para fazer face às despesas com passaporte,
visto, passagem aérea, aluguel de moradia, energia, dentre outras. Será deduzido também, o
valor correspondente ao imposto sobre a renda, que será em média de 15% do valor bruto,
podendo variar (para mais ou para menos) de acordo com a legislação americana, que
prevê o desconto de IR de acordo com as horas de atividade remunerada. Do valor líquido
recebido, o CANDIDATO arcará com a sua própria alimentação.
1.4
A Amazon poderá ou não ofertar gratificação extra durante ou ao final da vigência deste
contrato.
1.5
Até a conclusão das atividades na empresa, o aluno é responsável por manter a matrícula vínculo
com o IF Sertão Pernambucano;
1.6
As outras condições de participação no Programa estão descritas no Termo de compromisso,
disponível em: https://goo.gl/TFnFEC
2.

Das inscrições

2.1 As inscrições serão realizadas no período de 21/11 a 03/12 de 2017, exclusivamente pela internet,
através do link https://goo.gl/forms/WuPBmebtOnYRn9N93. Eventuais orientações sobre o processo
poderão ser obtidas nas coordenações de extensão, de acordo com o horário de funcionamento das
Coordenações de Extensão dos Campi Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro, Ouricuri e
Santa Maria da Boa Vista.

Campus para inscrição

Período

Horário

Campus Petrolina
Campus Petrolina Zona Rural
Campus Floresta
Campus Salgueiro
Campus Ouricuri
Campus Santa Maria da Boa
Vista

Segunda a sexta-feira
Segunda a sexta-feira
Segunda a sexta-feira
Segunda a sexta-feira
Segunda a sexta-feira
Segunda a quinta-feira

8h às 12h - 13h às 20h
8h às 12h - 13h às 17h
8h às 12h - 13h às 17h
8h às 12h - 13h às 17h
8h às 12h - 13h às 17h
7:30h às 11:30h - 13h às 17h

2.1.1 São requisitos necessários para a inscrição no Programa AMAZON:
2.1.1.1Estar regularmente matriculado em um dos Cursos: Bacharelado em Agronomia, Superior de
Tecnologia em Alimentos, Técnico em Agricultura, Técnico em Agropecuária e Técnico em
Agroindústria;
2.1.1.2 Ter integralizado todas as disciplinas até a data de embarque;
2.1.1.3 Ser maior de 18 anos ou estar emancipado.
2.1.1.4 Possuir um e-mail ativo.
2.1.2 O não atendimento dos requisitos previstos no subitem 2.1.1 acarretará a imediata
desclassificação do candidato
3.

Da documentação

3.1 São documentos obrigatórios no ato da inscrição:
3.1.1 - Ficha de inscrição devidamente preenchida, através do endereço eletrônico
https://goo.gl/forms/WuPBmebtOnYRn9N93, anexando os seguintes documentos:
3.1.2 - Cópias dos documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência;
3.1.3 - Carta de recomendação de 01 professor;
3.1.4 – Assinatura de carta de ciência dos responsáveis quanto à participação do CANDIDATO
no Programa AMAZON, disponível em: https://goo.gl/8Tcxuv
3.1.5 - Cópia do Currículo Lattes;
3.1.6 - 01 foto recente;
3.1.7 - Termo da Coordenação do Curso confirmando da probabilidade de conclusão até a data
de embarque caso o CANDIDATO não tenha concluído todas as disciplinas.
Obs.: No ato da inscrição, todos os documentos deverão ser anexados em arquivo PDF, nas áreas
correspondentes na ficha cadastral. Em caso de falta de qualquer documentação exigido no item 3.1 o
candidato estará automaticamente desclassificado.

4.

Do processo seletivo
4.1 Prova escrita no campus de origem do candidato, sobre conhecimento em pós-colheita de frutas,
a ser marcada e aplicada pela Comissão responsável pela seleção de cada Campus, APENAS
PARACONHECIMENTO POR PARTE DA EMPRESA;
4.1.1 – O não comparecimento acarretará da desclassificação automática;
4.1.2 – Caso o candidato necessite fazer a prova em outro Campus do IFSERTÃO-PE, deverá
avisar e justificar ao coordenador de extensão do seu Campus de origem com antecedência de
48 horas
4.2 Constarão no processo seletivo as seguintes etapas:

1ª ETAPA - eliminatória
4.2.1 Entrevista individual no Campus de origem do candidato com a Comissão responsável
pela seleção de cada Campus e o Coordenador de Assuntos Internacionais do IF Sertão-PE;
4.2.1.2– O não comparecimento acarretará da desclassificação automática;
4.2.1.3 – Não será permitido fazer a entrevista em outro Campus do IFSERTÃO-PE
BAREMA 1ªETAPA

•
•
•
•
•
•
•

QUESITOS
Entrevista
Motivações para o estágio
Postura ética
Capacidade de convivência em grupo
Capacidade de trabalho em grupo
Liderança
Capacidade de comunicação
Competências e habilidades técnicas
TOTAL

PONTUAÇÃO
10,0

10,0

2ª ETAPA – classificatória
4.2.2 Entrevista com as Comissões de cada Campus, o Coordenador de Assuntos
Internacionais e pelo representante da Amazon Produce Network.
BAREMA 2ªETAPA
QUESITOS
Entrevista

PONTUAÇÃO
10,0

•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Motivações para estágio
Postura ética
Capacidade de convivência em grupo
Capacidade de trabalho em grupo
Liderança
Coerência nas respostas
Capacidade de comunicação
Competências e habilidades técnicas
TOTAL

10,0

Do resultado e critérios de desempate

5.1. Os resultados serão divulgados no site do IFSERTÃO-PE e nos murais dos Campi envolvidos.
5.2. Os candidatos que não atingirem, na 1ª etapa, nota acima de 05 (cinco), estará eliminado.
5.3. Os candidatos serão selecionados através da pontuação apenas na segunda etapa, de caráter
classificatório.
6.

Das vagas

6.1. As vagas de Capacitação/Estágio ficará a critério da Empresa Amazon Produce Network, a
depender de sua demanda no período, os demais selecionados ficarão fazendo parte de um quadro de
reserva que poderão ou não serem chamados a qualquer tempo.
7.

Compromisso dos candidates selecionados

7.1. São compromissos do CANDIDATO selecionado:
7.1.1. Dedicar-se ao estudo da Língua Inglesa no período que antecede à ida aos EUA;
7.1.2. Providenciar a documentação necessária à apresentação no Consulado Americano, para
obtenção do visto.
8.

Do cronograma

8.1. Os candidatos do Campus Petrolina farão as entrevistas no Campus Petrolina Zona Rural
DATA
21/11 a
03/12

HORÁRIO

LOCAL

-

Site do IF Sertão PE

05/12

-

Site do IF Sertão PE

06 e
07/12

8:30h às
10:30h

08/12

A definir

No campus de origem do
candidato
No campus de origem do
candidato

AÇÕES
Inscrição e entrega dos
documentos
Divulgação inscrições
homologadas
Atividades de sensibilização
Prova de conhecimento em
pós-colheita de frutas.

9.

11/12

8:30 h

Campus Santa Maria da Boa
Vista

Entrevista com equipe do IF
SERTÃO-PE
Entrevista com equipe do IF
SERTÃO-PE
Entrevista com equipe do IF
SERTÃO-PE
Entrevista com equipe do IF
SERTÃO-PE

11/12

15 h

Campus Floresta

12/12

8:30 h

Campus Salgueiro

12/12

14:30 h

Campus Ouricuri

13/12

8h às 12h e
das 13h às
17h

Campus Petrolina e Petrolina
Zona Rural

Entrevista com equipe do IF
SERTÃO-PE

Até dia
14/12

17h

Página do IF SERTÃO-PE na
Internet

Divulgação da pré-seleção.

18 a
22/12

9h às 12h e
das 13h às
17h

Campus Petrolina Zona Rural

Entrevista com equipe da
Amazon Produce Network.

Até
26/12

17h

Página do IF SERTÃO-PE na
Internet

Divulgação do resultado final.

Dos casos omissos

9.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão responsável por esta seleção
em comum acordo com o representante de Empresa Amazon Produce Network.
Petrolina, 21 de novembro de 2017

