
 

 

 

 

VAGA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO (REMUNERADO) 

IFES ITAPINA  

O IFES - Campus Itapina , situado à Rodovia Br - 259, s/n, KM 70, Zona Rural - 
Colatina/ES, disponibiliza uma vaga de estágio para a Coordenação de Gestão 
Pedagógica.  
Curso dos candidatos: Licenciatura em Pedagogia.   
Cidade dos candidatos: Colatina, Baixo Guandu, Marilândia, São Roque do Canaã, João 
Neiva, Governador Lindemberg, Pancas e São Domingos do Norte. 
Bolsa Estágio: R$ 520,00 por mês. Auxílio Transporte: R$ 6,00 por dia estagiado 
(aproximadamente R$ 132,00 por mês). 
Horário: De segunda a sexta-feira, das 7h às 13:30h - Totalizando 30 horas. 
Pré Requisitos: Estudantes cursando a partir do 1º período; Ter disponibilidade para 
estagiar por no mínimo 6 meses. 
Ter conhecimento em: Word, excel e power point: nível básico  
Atividades a serem desenvolvidas: 
-  Atendimento ao público interno e externo presencial e por telefone; 
- Zelar pela confecção, organização e arquivamento dos documentos pertencentes à 
coordenação de gestão pedagógica; 
- Auxiliar na emissão de documentos, tais como: declarações, nada consta e diários de 
classe; 
- Auxiliar na preparação de relatórios didáticos-pedagógicos da coordenação de gestão 
pedagógica; 
-  Manter atualizados os arquivos pertencentes à coordenação de gestão pedagógica; 
- Colaborar na organização e na execução de eventos pedagógicos inerentes aos cursos 
técnicos e superiores; 
- Colaborar com os professores dos cursos técnicos e superiores, na confecção de 
cronograma e auxiliar no acompanhamento e na execução das atividades relacionadas ao 
ensino;  
- Auxiliar na elaboração e distribuição de materiais didáticos e monitoramento dos 
recursos didáticos reservados aos cursos técnicos e superiores;  
- Participar e auxiliar nas reuniões de planejamento, elaboração e discussão de atividades 
relacionadas aos cursos técnicos e superiores; 
- Dar suporte aos alunos, nas aulas teóricas ou práticas dos cursos técnicos e superiores;   
- Auxiliar os alunos e os docentes dos cursos técnicos e superiores, em atividades 
relacionadas ao ensino; 
- realizar o acompanhamento do sistema acadêmico no que diz respeito à faltas, notas e 
atividades avaliativas; 
O Interessado deverá acessar o site: http://www.agiel.com.br e realizar o cadastro, 
conforme o cronograma: 

Data do cadastro no site da Agiel: 08 a 21/10 
Data da seleção (entrevista): 23/10 (4ª feira) 
Horário: 8h 
Local: CGP – Ifes Campus Itapina 
Data do resultado da seleção: 25/10 (6ª feira) 
Data inicial do estágio: 29/10 (3ª feira) 

 


