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ANEXO I DA PORTARIA Nº 63, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2019 

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA O EVENTO CONTRATA IFES 2019 DO IFES 
CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes – Campus Cachoeiro de 

Itapemirim torna público, por meio do Edital Interno 04/2019, a chamada para seleção de voluntários para 

atuarem como apoio no evento Contrata Ifes 2019. 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1. A chamada tem como objetivo selecionar voluntários para colaborarem como apoio operacional no 

evento Contrata Ifes 2019, que acontecerá nos dos dias 10 e 11 de abril de 2019. 

 

2. VAGAS 

 

2.1.  As vagas para voluntários são destinadas às seguintes atividades: atendimento ao público; apoio na 

operação de equipamentos e apoio à realização das atividades previstas na programação do evento. 

2.2. Somente podem participar da chamada estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do 

Campus Cachoeiro de Itapemirim. 

2.3. Quadro de vagas: 

 
DATA HORÁRIO VAGAS  

10/04/2019 

08 às 12h 5 

11 às 15h 5 

14 às 18h 5 

17 às 21h 5 

11/04/2019 

08 às 12h 5 

11 às 15h 5 

14 às 18h 5 

17 às 21h 5 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas de 28/02/2019 a 15/03/2019 no endereço: www.ci.ifes.edu.br. 

3.2. Pré-requisitos: 

3.2.1. Ser estudante do Ifes campus Cachoeiro de Itapemirim;  

3.2.1.1. O estudante precisa estar regularmente matriculado no curso. 

3.2.2. Ter disponibilidade de participar das reuniões de Treinamento e de atuar voluntariamente no 

horário assinalado na ficha de inscrição. 

 

4. PROCESSO SELETIVO 
 

4.1. O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:  

4.1.1.  Inscrição (on-line);  



4.1.1.1. Caso o candidato seja menor de idade, será necessária a autorização do 

Responsável Legal. O modelo está disponível para download no site do Ifes campus 

Cachoeiro de Itapemirim e deverá ser anexado à ficha de inscrição. 

4.1.2.  Treinamento geral (presencial): Será realizado nos dias 02/04/2019 e 09/04/2019, com três 

opções de horários: 10h às 11h, 14h às 15h e 19h às 20h.  

4.1.2.1. As datas e horários do treinamento poderão sofrer alterações, que serão 

previamente comunicadas pela comissão organizadora do evento. 

4.2. As inscrições serão avaliadas pela comissão organizadora do evento, designada pela Portaria GDG-

Cachoeiro de Itapemirim n° 348, de 22 de outubro de 2018. 

4.3. Em caso de uma quantidade de inscritos superior ao número de vagas, será realizado um sorteio, 

aberto ao público, no dia 20/03/2019 às 13h, para preenchimento das vagas, de acordo com o turno 

escolhido pelo candidato. 

4.4. O inscrito será desclassificado se: 

4.4.1. Não atender aos pré-requisitos descritos no item 3.2; 

4.4.2. Não comparecer ao Treinamento na data estipulada e não apresentar justificativa; 

4.4.3. Não comparecer no horário e data de realização do evento para o qual foi selecionado para 

atuar como voluntário; 

4.4.4. Apresentar comportamento antiético com os organizadores, voluntários e demais pessoas 

presentes no evento. 

4.5. O resultado final será divulgado em 20/03/2019 no site do Ifes campus Cachoeiro de Itapemirim.  

 

5. CERTIFICADO 

 

5.1 Somente terá direito ao certificado o voluntário que cumprir a escala de trabalho voluntário proposta 

e participar da reunião de Treinamento. 

5.2. A carga horária de certificação será proporcional às horas de trabalho voluntário. 

 

 

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

6.1. A participação neste processo implicará no conhecimento e na aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

6.2. O trabalho voluntário é por natureza um trabalho sem remuneração. Por conta disso, não haverá, em 

nenhuma hipótese, pagamento de nenhum tipo de salário ou ajuda de custo. 

6.3. Cada voluntário selecionado ficará responsável pelo seu devido planejamento logístico para atender 

às demandas de transporte, tanto para as atividades nos dias do evento quanto para reunião de 

orientação pré-evento. 

6.4. Caso o inscrito não seja selecionado para o turno desejado, o mesmo poderá ser convidado a atuar em 

outro turno. 

 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. A seleção do candidato não implicará em qualquer vínculo de caráter empregatício com o Ifes.  

7.2. Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Coordenaria de Relações Institucionais e Extensão 

Comunitária (REC) do Ifes Campus Cachoeiro de Itapemirim. 

7.3. Casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora do Evento. 

 

 

 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 25 de fevereiro de 2019.  

 

 

 

Edson Maciel Peixoto 

Diretor Geral do Ifes campus Cachoeiro de Itapemirim 

Portaria nº 3273, de 23 de novembro de 2017 
 


