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RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 - EDITAL Nº 19/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTÁGIO REMUNERADO NÃO OBRIGATÓRIO 
 

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, no 

uso de suas atribuições, conferida pelo Decreto Presidencial de 13/04/2020, publicado no D.O.U. 

de 13/04/2020, RESOLVE publicar a retificação nº 01 do edital nº 19/2021, nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: 
 
3.2.4. No ato da inscrição os candidatos deverão encaminhar através do formulário eletrônico 
(https://forms.gle/E7gEbd6hYUWzmu7V8) cópia da seguinte documentação: 
1. Cédula de identidade; 
2. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
3. Comprovante de matrícula atualizado, com carimbo da instituição; 
4. Histórico Escolar atualizado, com carimbo da instituição, do curso em andamento a que se 

destina a vaga; 
5. Currículo no formato vitae ou lattes (com documentação comprobatória para fins de 

pontuação, conforme Anexo II); 
6. Laudo médico em letra legível atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência 

(permanente ou temporária) do candidato, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e a sua provável causa de 
origem, apenas para os candidatos que desejem concorrer as vagas destinadas a pessoas 
com necessidades específicas. 

 
Leia-se: 
 
3.2.4. No ato da inscrição os candidatos deverão encaminhar através do formulário eletrônico 
(https://forms.gle/E7gEbd6hYUWzmu7V8) cópia da seguinte documentação: 
1. Cédula de identidade; 
2. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
3. Comprovante de matrícula atualizado, com carimbo da instituição ou código de 

autenticação online; 
4. Histórico Escolar atualizado, com carimbo da instituição ou código de autenticação online, 

do curso em andamento a que se destina a vaga; 
5. Currículo no formato vitae ou lattes (com documentação comprobatória para fins de 

pontuação, conforme Anexo II e Anexo III); 
6. Laudo médico em letra legível atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência 

(permanente ou temporária) do candidato, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e a sua provável causa de 
origem, apenas para os candidatos que desejem concorrer as vagas destinadas a pessoas 
com necessidades específicas. 

https://forms.gle/E7gEbd6hYUWzmu7V8
https://forms.gle/E7gEbd6hYUWzmu7V8
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Onde se lê: 

 
ANEXO I - DISTRIBUIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS POR VAGAS E SEGMENTOS DO IF SERTÃO-PE 

NÍVEL SUPERIOR 

CURSO VAGAS SETOR 
PERÍODO 
MÍNIMO 

REQUISITOS / 
ATRIBUIÇÕES 

TURNO 

Qualquer graduação na 
área de Publicidade e 

Propaganda 

 

01 
Departamento de 
Educação a Distância 

2º 

- Suporte à elaboração e 
divulgação de campanhas e 
peças publicitárias, 
envolvendo ações de 
criação, produção, 
lançamento e exibição em 
mídia digital; suporte à 
Diagramação de Material 
Didático; suporte à Criação 
de Peças Gráficas (Logos, 
banners, cartazes, 
publicações...); Suporte à 
Gravação e/ou Edição de 
materiais audiovisual; 
suporte ao Gerenciamento 
de Transmissões ao vivo 

Manhã ou 
Tarde 

 
 
Leia-se: 

 

ANEXO I - DISTRIBUIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS POR VAGAS E SEGMENTOS DO IF SERTÃO-PE 

NÍVEL SUPERIOR 

 

CURSO VAGAS SETOR 
PERÍODO 
MÍNIMO 

REQUISITOS / 
ATRIBUIÇÕES 

TURNO 

Qualquer graduação na 
área de Publicidade e 

Propaganda ou 
Comunicação Social 

 

01 
Departamento de 
Educação a Distância 

2º 

- Suporte à elaboração e 
divulgação de campanhas e 
peças publicitárias, 
envolvendo ações de 
criação, produção, 
lançamento e exibição em 
mídia digital; suporte à 
Diagramação de Material 
Didático; suporte à Criação 
de Peças Gráficas (Logos, 
banners, cartazes, 
publicações...); Suporte à 
Gravação e/ou Edição de 

Manhã ou 
Tarde 
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materiais audiovisual; 
suporte ao Gerenciamento 
de Transmissões ao vivo 

 
 

Os demais itens do edital permanecem inalterados. 
 

 
Petrolina, 08 de junho de 2021. 

 
 
 

Maria Leopoldina Veras Camelo 
Reitoria 
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