Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense
Câmpus Sapucaia do Sul
Adendo 1 do EDITAL Nº 02/2018 - IFSul/Câmpus Sapucaia do Sul
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FERDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
(IFSUL), Câmpus Sapucaia do Sul, Mack Léo Pedroso no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto
na Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e na Orientação Normativa nº 2 de 24 de junho de 2016, publicada
no Diário Oficial da União – DOU em 28 de junho de 2016, torna pública, por meio desta, o seguinte adendo no
EDITAL Nº 02/2018 IFSul/Câmpus Sapucaia do Sul:

1- DAS VAGAS:
Reabertura de vagas não preenchidas:

CURSO

Curso Superior de
Educação Física

Curso Superior em
Pedagogia ou Educação
Especial ou áreas afins

VAGAS

01

01

CARGA
HORÁRIA

LOCAL

04h
Diárias
(20 Semanais)

Educação
Física

Sala de
recursos

04h Diárias
(20 Semanais)

LOCAL

CARGA
HORÁRIA

TURNO

PERFIL DO
ESTAGIÁRIO

REQUISITO
MÍNIMO

Pessoa
dinâmica,
pró-ativa,
comunicativa,
pontual.

Estar frequentando
Curso Superior de
Educação Física e
ter cursado com
aprovação
a(s)
disciplina(s)
correspondente(s)
aos
conteúdos:
ginástica
de
academia
e
musculação.
Estar cursando
curso de Pedagogia
ou Educação
Especial ou áreas
afins

A combinar

A combinar

Pessoa dinâmica;
pró-ativa;
comunicativa e que
goste de desafios.

Acréscimo de vaga:
CURSO

Técnico em Eventos

VAGAS

01

Setor
Esporte
Lazer

de
e

04h
Diárias
(20 Semanais)

TURNO

A combinar

PERFIL DO
ESTAGIÁRIO

REQUISITO
MÍNIMO

Pessoa
dinâmica,
pró-ativa,
comunicativa,
pontual.

Estar
cursando
técnico em Eventos

2- DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
2.1- O cronograma para estas vagas será:
ATIVIDADE

DATA

Inscrições
Análise dos Documentos
Entrevistas no setor
Divulgação dos Resultados
Apresentação do Candidato para Contratação

De 19 a 25 de abril
26 e 27 de abril
02 e 03 de maio
07 de maio
08 de maio

Sapucaia do Sul, 18 de abril de 2018.

Prof. Me. Mack Léo Pedroso
Diretor Geral
Câmpus Sapucaia do Sul

ANEXO 1 – ATRIBUIÇÃO DAS VAGAS:

CURSO

ATRIBUIÇÕES

Curso Superior
de Educação
Física

Organização do espaço físico e funcional para a realização de atividades
físicas, de lazer e de recreação. Auxílio no monitoramento das atividades
físicas desenvolvidas nos diferentes ambientes do IFSul, que inclui ginástica
laboral, esportes, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas;
voltadas para a manutenção da saúde, condicionamento físico e formação
de equipes desportivas; Auxílio no controle dos recursos materiais utilizado
para o desenvolvimento das atividades. Elaboração de check-list para
pedidos dos materiais, equipamentos e fardamentos.

Curso Superior
em Pedagogia ou
Educação
Especial ou áreas
afins

Auxílio às coordenações dos Cursos e corpo docente no acompanhamento
de pessoas matriculadas em situação de inclusão.

Técnico em
Eventos

Organização do espaço funcional para a realização de atividades
pedagógicas, de lazer e recreação.
Auxilio no monitoramento das atividades direcionadas aos esportes, lutas,
ginásticas, atividades rítmicas e expressivas.
Auxilio no monitoramento das atividades físicas voltadas para a manutenção
da saúde, condicionamento físico e formação de equipes desportivas.
Controle dos recursos materiais utilizado para o desenvolvimento das
atividades pedagógicas direcionadas aos esportes, jogos, lutas, ginásticas,
atividades rítmicas e expressivas.
Acompanhamento organizacional aos alunos nas atividades desenvolvidas
na área da Educação física e na participação em eventos esportivos.
Observação e registro dos procedimentos atitudinais dos alunos e servidores
que atuam nos espaços da Educação Física, zelando pelo trabalho em
equipe.
Elaboração de check-list para pedidos dos materiais, equipamentos e
fardamentos.
Auxilio na organização do material teórico para as atividades pedagógicas e
eventos institucionais relacionados à área de Educação Física.

LOCAL

Educação
Física

Sala de
recursos

Setor de
Esporte e
Lazer

