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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus São João Evangelista

Direção Geral
Gabinete

 Avenida Primeiro de Junho - Bairro Centro - CEP 39705-000 - São João Evangelista - MG
3334122906  - www.ifmg.edu.br

EDITAL Nº 26, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS
IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA

 
RETIFICAÇÃO Nº 01

 
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS –
CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG-SJE nº 102, de 28 de julho de 2016 ,
publicada no Diário Oficial da União de 02 de agosto de 2016, Seção 2, página 19; considerando o§ 5º do Art. 61 da Resolução nº 15, de 15 de junho de
2016, considerando a Instrução Normativa nº 213 de 17 de dezembro de 2019 emitida pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério
da Economia torna pública a retificação nº 01 do edital nº 26/2019.
 
Onde se lê:
 

Educação -
Nível
Superior

- Auxiliar, sob a supervisão de servidor com formação ou
experiência profissional na área de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário, os profissionais da
Educação Física no planejamento e execução do programa de
práticas corporais, administração e organização das demais
atividades desenvolvidas no setor;
- Auxiliar, sob a supervisão de servidor com formação ou
experiência profissional na área de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário no desenvolvimento de
plano de treinamento, para as equipes esportivas inseridas no
programa de práticas corporais, especialmente nos projetos
de ensino (handebol e basquete).
- Auxiliar, sob a supervisão de servidor com formação ou
experiência profissional na área de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário na realização dos
eventos relacionados ao setor de esporte e lazer; bem como
do Programa Institucional de Esporte e Lazer.

Setor de
Esporte e
Lazer

01

Estar cursando, a partir
do 3º Período do curso
de, Licenciatura ou
Bacharelado em
Educação Física.

 

13h às 19h **

*Discentes do Campus São João Evangelista não podem atuar.
**Quando necessário trabalhar em algum evento no final de semana, o estagiário terá redução na carga horária semanal equivalente a quantidade de horas

trabalhadas no fim de semana.
 

 Leia-se:

Educação -
Nível
Superior

- Auxiliar, sob a supervisão de servidor com formação ou
experiência profissional na área de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário, os profissionais da
Educação Física no planejamento e execução do programa de
práticas corporais, administração e organização das demais
atividades desenvolvidas no setor;
- Auxiliar, sob a supervisão de servidor com formação ou
experiência profissional na área de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário no desenvolvimento de
plano de treinamento, para as equipes esportivas inseridas no
programa de práticas corporais, especialmente nos projetos
de ensino (handebol e basquete).
- Auxiliar, sob a supervisão de servidor com formação ou
experiência profissional na área de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário na realização dos
eventos relacionados ao setor de esporte e lazer; bem como
do Programa Institucional de Esporte e Lazer.

Setor de
Esporte e
Lazer

01

Estar cursando, a partir
do 3º Período do curso
de, Licenciatura ou
Bacharelado em
Educação Física.

 

15h às 21h **

*Discentes do Campus São João Evangelista não podem atuar.
**Quando necessário trabalhar em algum evento no final de semana, o estagiário terá redução na carga horária semanal equivalente a quantidade de horas

trabalhadas no fim de semana.
 
Onde se lê:

Boletim de Serviço Eletrônico em 19/12/2019
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11.1.1. Para estagiários nível superior: Bolsa de R$ 520,00 com carga horária de  30 horas semanais. Para estagiários nível médio: Bolsa de R$ 290,00 com
carga horária de 30 horas semanais.
Leia-se:
11.1.1. Para estagiários nível superior: Bolsa de R$ 1.125,69 com carga horária de 30 horas semanais. Para estagiários nível médio: Bolsa de R$ 694,36
com carga horária de 30 horas semanais.
 
Onde se lê:
11.1.2 O valor do auxílio-transporte será pago em pecúnia no valor de R$ 6,00 por dia,  proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados. Para o
cálculo do auxílio-transporte, considera-se a proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias no mês.
Leia-se:
11.1.2 O valor do auxílio-transporte será pago em pecúnia no valor de R$ 10,00 por dia,  proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados. Para o
cálculo do auxílio-transporte, considera-se a proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias no mês.

São João Evangelista, 19 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Modesto de Campos, Diretor(a) Geral Substituto(a), em 19/12/2019, às 13:07, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador 0478533 e o código CRC
1240C9BD.
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