
 
 

DIRETORIA DE ENSINO 
DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL 

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL. 

 

EDITAL Nº 01, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

PROCESSO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NOO 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS (PMA) – CAMPUS JOÃO 

PESSOA 

 

 

Art.1º APRESENTAÇÃO 

O(a)s candidato(a)s que serão submetido(a)s ao processo de seleção de estágios 

no Programa de Monitoramento de Águas do Instituto Federal da Paraíba – Campus 

João Pessoa, nos critérios e prazos constantes neste Edital.  

O processo será coordenado pela Coordenação dos Curso Técnico  em 

Cont ro le Ambiental Int egrado  Médio  e o  Curso Super io r Tecno lógico  

em Gestão Ambienta l. A validade deste edital será relativa de seis meses podendo 

ser renovado por mais seis meses. 

 

Art. 2º DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ESTÁGIO: 

I. Ampliar a participação dos discentes na vida acadêmica/profissional, mediante a 

realização de atividades realizadas em laboratório; 

II. Possibilitar o aprofundamento teórico-prático e o desenvolvimento de habilidades de 

caráter técnico dos discentes; 

 

Art. 3º SÃO MODALIDADES DO PROGRAMA DE ESTÁGIO: 

I. Estágio remunerado: 

a) O(a) estagiário(a) receberá uma bolsa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), durante o período máximo de 06 (seis) meses, a partir do início de suas 

atividades, podendo ser renovado por mais seis meses; 

b)  O estagiário(a) bolsista, durante a vigência da bolsa, não poderá possuir vínculo 



empregatício ou outra modalidade de bolsa acadêmica (pesquisa ou extensão) ou 

de monitoria, exceto auxílios vinculados à assistência estudantil; 

II. Estágio voluntário: 

a) O Estagiário(a) não receberá bolsa. 

§ 1º As duas modalidades atendem aos mesmos objetivos, condições de participação e 

exigências do programa. 

§ 2º Será desligado do programa, em qualquer das modalidades, o estagiário(a) que fizer 

trancamento do semestre ou cancelamento total dos componentes curriculares em que 

estiver matriculado ou que não atender às necessidades do programa. 

 

Art. 4º DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE-ESTAGIÁRIO(A): 

I. Cumprir carga horária de 20 horas semanais e quatro horas diárias de efetivo 

atendimento às necessidades do programa;  

II. Ser assíduo (a), pontual e ter responsabilidade em suas atividades acadêmicas; 

III. Solicitar folha de ponto ao professor-orientador e a devolver assinada mensalmente; 

IV. Justificar e, se possível, comprovar ausências às atividades do estágio, ao professor-

orientador ou coordenador do curso, que, avaliando o motivo de falta, emitirá parecer 

para ser anexado à folha de ponto; 

V. Entregar ao final do estágio um Relatório de Atividades desenvolvidas no PMA para 

o professor orientador, no prazo determinado para esse procedimento; 

VI. Zelar pelo patrimônio e nome da Instituição, bem como cumprir suas normas 

internas; 

VII. Das atribuições do laboratorista: 

a) Realizar coletas externas de água nas segundas e terças-feiras; 

b) Realizar todas as análises físico-química e bacteriológica da água; 

c) Atender aos clientes (telefonemas, entrega de laudos, entrega de amostras) durante o 

horário do estágio; 

d) Higienizar o laboratório e armazenar corretamente os resíduos após as análises; 

e) Realizar análises de monitoramento mensal dos bebedouros do IFPB e da piscina e 

semestral da balneabilidade da piscina; 

f) Preparar os meios de cultura nas sextas-feiras de acordo com a demanda da semana 

seguinte, evitando desperdícios; 

g) Descartar as amostras bacteriológicas após as leituras; 

h) Avisar aos técnicos responsáveis quando algum reagente estiver acabando ou 

próximo do vencimento; 

i) Calibrar os equipamentos de bancada todas as segundas-feiras; 

j) Lavar os materiais e guardar as vidrarias secas que foram utilizadas; 

k) Fazer o uso correto e obrigatório dos EPI’s; 

l) Descartar as amostras de água após a entrega do laudo ou após 1 mês da data de 

entrada no laboratório. 



VIII. Das atribuições do secretário (a): 

a) Atender aos clientes (telefonemas, entrega de laudos, entrega de amostras) durante o 

horário do estágio; 

b) Avisar aos técnicos responsáveis quando precisar de solicitação de transporte para 

coletas; 

c) Elaboração, impressão e organização dos laudos; 

d) Solicitações de notas fiscais quando necessário através do webmail; 

e) Realizar controle de caixa mensal e controle de laudos recebidos mensalmente; 

f) Encaminhar os laudos das análises do IFPB para os responsáveis. 

 

Art. 5º SÃO ATIVIDADES VEDADAS AOS ESTAGIÁRIOS 

I. Substituição do docente nas atividades pedagógicas, tais como ministrar aulas, 

verificar frequência dos discentes e avaliar aprendizagem dos discentes; 

II. Realização de quaisquer outras atividades que não guardem relação com as atividades 

previstas pelo estágio no PMA; 

III. Exercer estágio em mais de um local no mesmo período letivo. 

 

Art. 6º DAS VAGAS PARA ESTÁGIO NO PMA 

I. As vagas disponíveis para estágios no Programa de Monitoramento de Águas serão: 

a) Duas vagas para discentes do 3° ano do Curso Técnico em Controle Ambiental para o 

cargo de laboratorista (sendo uma para bolsista e outra para voluntário); 

b) Duas vagas para discentes do 4° período do Curso Superior em Gestão Ambiental 

para o cargo de secretário(a) (sendo uma para bolsista e outra para voluntário). 

 

Art. 7º DAS INSCRIÇÕES 

I. Para concorrer ao processo de seleção do estágio n o PMA o candidato deverá: 

a) Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no 30 Ano do Curso Técnico  em 

Cont ro le Ambienta l do IFPB Campus João Pessoa, no período corrente; 

b) Ser aluno(a) regularmente matriculado no 4° Período do Curso Superior em Gestão 

Ambiental do IFPB Campus João Pessoa. 

III. As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do PMA – IFPB – Campus João 

Pessoa – no período especificado neste Edital utilizando formulário (ANEXO I), 

acompanhado de Histórico Escolar original do IFPB. 

 

Art. 8º DO PROCESSO DE SELEÇÃO/CLASSIFICAÇÃO 

I. O processo de seleção dar-se-á por meio de dois parâmetros de 

avaliação/classificação: 



a) Nota da prova prática realizada no laboratório do PMA e no laboratório de 

Microbiologia: 

Critérios de Avaliação da prova prática em Laboratório: 

- Noções básicas de boas práticas e biossegurança laboratorial; 

-Domínio das técnicas de análise físico-química da água de acordo com a FUNASA; 

-Domínio das técnicas de análise bacteriológica da água de acordo com a FUNASA. 

Observação: a ordem de realização da prova prática será determinada por meio de 

sorteio e divulgada de acordo com data prevista no edital na secretaria do PMA. 

b) Coeficiente de Rendimento Escolar até o período anterior ao lançamento do edital. 

II. Os candidatos inscritos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a 

seguinte média ponderada: 

M = (60*NPP+40*CRE)/100 

Em que: 

M = Média 

NPP = Nota da prova prática; 

CRE = Coeficiente de Rendimento Escolar; 

III. Em caso de empate, os candidatos serão classificados de acordo com os seguintes 

critérios, pela ordem: 

a) A maior nota na prova prática;  

b) Comprovação via Histórico Escolar, de maior Coeficiente de Rendimento Escolar 

(CRE); 

c) Persistindo o empate, será classificado o candidato de maior idade. 

IV. Considerando os aspectos de seleção e classificação descritos anteriormente, o 

candidato que obtiver a maior nota geral para os dois cargos (laboratorista e secretário 

(a)) serão contemplados com o estágio remunerado nos termos do inciso I do art. 3º 

deste edital. 

V. Após a divulgação do Resultado Preliminar os recursos, devidamente 

fundamentados, deverão ser encaminhados à Coordenação do Curso Técnico de 

Controle Ambiental, via processo. 

 

 

 

 

 

 






