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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(A) DE 

HUMANIDADES – EDITAL 01/2016 

 

 

 

O Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica 

(SINASEFE-IFBA) torna pública, para o conhecimento do(a)s interessado(a)s, a abertura de inscrições 

para o processo seletivo para contratação de um(a) (01) estagiário(a) da área de Humanidades. 

 

1. Das inscrições: 

 

1.1 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas entre os dias 28 de março e 08 de abril de 2016, por 

meio eletrônico. 

1.2 Para a inscrição no processo, o(a) candidato(a) deverá enviar seu currículo para o seguinte endereço 

eletrônico: sinasefeba@uol.com.br 

1.3 Não serão aceitas inscrições requeridas fora do prazo estipulado. 

 

2. Dos requisitos básicos exigidos para admissão: 

O(a)s candidato(a)s interessado(a)s em concorrer à vaga de estágio deverão atender os requisito abaixo: 

 

I – Estar regularmente matriculado(a) em cursos regulares de Ciências Sociais, Psicologia, Serviço Social, 

Filosofia, História e Geografia ou em Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades; 

II – Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais; 

II - Experiência em movimentos sociais e acúmulo em políticas públicas educacionais de gênero, raça, 

diversidade sexual. 

 

3. Do Processo de seleção: 

A seleção do(a) estagiário(a) será realizada em duas etapas: 

 

3.1 Etapas do processo seletivo: 

1ª fase: Inscrição e seleção de currículos; 

2ª fase: Entrevistas nos dias 11 e 12 de abril (com a ordem e horários a serem definidos). 

 

3.2 Critérios de seleção: 

A seleção far-se-á com base no(a): 

I – Avaliação do currículo; 

II – Interesse e motivação para desenvolver as atividades do estágio. 

 

4. Divulgação dos resultados: 

O resultado estará disponível no dia 15/04/2016 (sexta-feira) no site da entidade (http://sinasefeifba.org.br). 

O(a)s candidato(a)s selecionado(a)s fora do número de vagas disponíveis comporão o quadro de cadastro de 

reserva de vagas.  

 

5. Carga horária e atividades a serem desenvolvidas pelo(a) participante selecionado(a): 

5.1 A carga horária do(a) selecionado(a) para ocupar a vaga será de até 20 (vinte) horas semanais, distribuídas de 

acordo com a disponibilidade do(a) candidato(a) e da agenda do sindicato. 

http://sinasefeifba.org.br/
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5.2 As atividades a serem desenvolvidas no estágio incluem o assessoramento, acompanhamento e 

desenvolvimento de ações teóricas e práticas, envolvendo, prioritariamente, às Coordenações de Opressões e de 

Formação Política. 

 

 

6. A bolsa-estágio: 

 

6.1 O(a) estudante selecionado(a) neste processo seletivo para estágio receberá um bolsa mensal de R$ 394,00 

(trezentos e noventa e quatro reais), além do auxílio transporte. 

 

7. Disposições gerais: 

7.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do SINASEFE-IFBA.  

 

8. Cronograma: 

O processo seletivo discente ocorrerá conforme o seguinte cronograma: 

 

Divulgação do processo seletivo  28 de março de 2016 

Período de inscrições 28 de março a 08 de abril 2016 

Seleção de currículos e entrevistas 11 e 12 de abril de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Divulgação do resultado 15 de abril de 2016 

 

Salvador, 28 de março de 2016. 

 

 

 
_______________________________ 

RONALDO NASCIMENTO NAZIAZENO 

Coordenação Geral - SINASEFE-IFBA 
 


