VAGA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
IFES ITAPINA
O IFES - Campus Itapina, situado à Rodovia Br-259, s/n, KM 70, Zona Rural - Colatina/ES,
disponibiliza uma vaga de estágio na Coordenadoria de Registros Acadêmicos.
Curso dos candidatos: Administração, Secretariado e Pedagogia, exceto aluno do Ifes –
Campus Itapina.
O local do estágio é a Coordenadoria de Registros Acadêmicos – CRA.
Bolsa Estágio: R$ 1.125,69 por mês e Auxílio Transporte: R$ 10,00 por dia efetivamente
estagiado.
Horário: das 10h às 16h, de segunda à sexta-feira, totalizando 6 horas diárias e 30 horas
semanais.
Pré Requisitos: Estudantes cursando a partir do 1º período.
Ter conhecimento em:
- Word: nível básico; Excel: nível básico; Power Point: nível básico.
Atividades:
-Organização e arquivo de processos;
-Atendimento ao público interno e externo por telefone e presencial;
-Alimentação do sistema Acadêmico.
- Executar e atualizar matrículas e/ou pré-matrículas dos alunos, buscando o melhor meio
ou método para o desenvolvimento das rotinas pertinentes ao registro de ingresso do Ifes,
observando a documentação legal;
- Zelar pela confecção, pela organização e pelo arquivo de dossiês acadêmicos do corpo
discente;
- Efetuar a distribuição dos discentes por turma, bem como remanejá-los de turnos de
atividades de acordo com o Regulamento da Organização Didática;
- Receber e encaminhar os diários de classe do campus;
- Disponibilizar e divulgar aos discentes do campus os resultados finais de desempenho
acadêmico, após reunião pedagógica final;
- Manter atualizados o sistema de informação de dados internas;
- Emitir e controlar os processos de conclusão e certificação do curso;
- Registrar certificados e diplomas expedidos, quando da competência do campus;
- Executar as atividades de protocolo acadêmico na ausência desta unidade
organizacional;
O Interessado deverá acessar o site: http://www.agiel.com.br e realizar o cadastro.
Data da seleção (entrevista): 04/03/2020 (4ª feira)
Horário: 8h
Local: Coordenadoria de Registros Acadêmicos.
Data do resultado da seleção: 05/03/2020 (5ª feira)
Data inicial do estágio: 09/03/2020 (2ª feira)

