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EDITAL Nº 17/2019/PAL/REI/IFTO DE 29 DE MARÇO DE 2019

CHAMADA PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE COLABORADORES VOLUNTÁRIOS NO
LABORATÓRIO DE PRÁTICAS AUTÔNOMAS – LPA

 
 

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS PALMAS, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria nº 352/2018/REI/IFTO de 5 de abril de
2018, publicada no Diário Oficial da União de 9 de abril de 2018, seção 2, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público, a Chamada Pública para Provimento de
Colaboradores Voluntários no Laboratório de Prá�cas Autônomas – lpaque e estará
selecionando estudantes da área indústria para atuarem como colaboradores voluntários no
primeiro semestre le�vo de 2019, conforme segue:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O laboratório de Prá�cas Autônomas, foi concebido para o desenvolvimento das
prá�cas acadêmicas dos estudantes dos cursos da Área Indústria em todas as modalidades
envolvendo-os na organização, no gerenciamento e melhoria do ambiente de trabalho,
convida os interessados a comporem o corpo de colaboradores voluntários nos termos aqui
estabelecidos.

1.2. A inclusão no programa do voluntariado para o LPA passa a ser regida por este edital,
respeitando o que dispõe a Lei nº 9.608/98.

1.3. Para fins deste edital o voluntário é denominado colaborador.

1.4. A colaboração voluntária deverá ser desenvolvida no LPA, incluindo as demais
dependências do Campus Palmas do IFTO, em a�vidades referentes ao LPA, de forma
gratuita, sendo de livre e espontânea vontade do colaborador.

1.5. As a�vidades do colaborador no LPA tem caráter transitório e poderá ser acumulado
com outras a�vidades do estudante. A colaboração voluntária, por ser realizada de maneira
espontânea e gratuita, não gera vínculo emprega�cio ou obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim entre as partes.

1.6. O processo sele�vo será regido por este edital e realizado pela Direção de Ensino do
Campus Palmas em consonância com o Responsável Técnico pelo Laboratório de Prá�cas
Autônomas.

2. DO OBJETIVO

2.1. O presente Edital tem por finalidade abrir inscrições para seleção de 12 (doze) vagas
entre os estudantes da Área Indústria para atuarem como colaboradores na organização e
administração das tarefas e a�vidades do LPA e também, simultaneamente, possibilitar aos



colaboradores o aprimoramento das suas habilidades e conhecimentos nos eixos
tecnológicos abrangidos.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição do candidato implica no conhecimento e aceitação das condições
estabelecidas neste edital, as quais não poderá alegar desconhecimento.

3.2. As inscrições serão efetuadas por meio de formulário eletrônico, que deverá ser
completamente preenchido, incluindo os seguintes documentos:

3.2.1. Formulário de inscrição, devidamente preenchido, assinado e digitalizado no
formato pdf;

3.2.2. Comprovante de conclusão, com êxito, da componente curricular "Segurança do
Trabalho" ou disciplina equivalente; (Emi�do pelo SIGA).

3.2.3. Formulário eletrônico com o Registro de Horas, disponível no endereço eletrônico
publicado no mural do Laboratório de Prá�cas Autônomas, devidamente preenchido com as
seguintes informações:

3.2.3.1. Página 1: Proposição de horário de permanência no LPA, podendo ser de 4
(quatro) a 12 (doze) horas semanais, livremente distribuídas entre 7:30 e 22:00h, em no
máximo dois turnos diários, não podendo exceder 4 horas diárias.

3.2.3.2. Página 2: Levantamento da carga horária registrada no LPA, no período le�vo de
2018/2, devidamente lançada em planilha eletrônica específica.

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.1. Os candidatos serão selecionados em três etapas:

4.1.1. Avaliação da documentação - Eliminatória.

4.1.2. Avaliação da carga horária registrada no LPA - Classificatória. Serão consideradas as
horas de a�vidades que estejam devidamente registradas no Caderno de Frequência do LPA,
no período de 17 de setembro de 2018 até 15 de fevereiro de 2019 (semestre 2018/2).

4.1.3. Avaliação do perfil do candidato - Classificatória. A avaliação do perfil será efetuada
por entrevista individual e/ou cole�va dos candidatos perante uma banca composta para
este fim.

4.1.3.1. O local e horário da entrevista estarão disponíveis no mural de avisos da
Coordenação da Área Indústria (COIND).

4.1.3.2. Se o número de candidatos for inferior ao número de vagas disponíveis, a
entrevista da avaliação do perfil do candidato poderá ser suprimida do processo de seleção.

5. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS

5.1. Os candidatos a colaboradores deverão obedecer aos seguintes critérios:

5.1.1. Ser maior de idade.

5.1.2. Estar regularmente matriculado, no primeiro semestre le�vo de 2019, em um dos
cursos da Área Indústria do IFTO Campus Palmas.

5.1.3. Ter concluído com êxito a componente curricular Segurança do Trabalho ou
disciplina equivalente.

5.1.4. Estar ciente do regulamento do Laboratório de Prá�cas Autônomas.

5.1.5. Ter proposição de horário de permanência de no mínimo 4 horas semanais.



6. DA REGULAMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA

6.1. As a�vidades dos colaboradores selecionados serão iniciadas após a assinatura do
termo de adesão ao trabalho voluntário.

6.2. Os horários de a�vidades propostos poderão sofrer ajustes iniciais, acordados entre os
candidatos e o Responsável Técnico pelo LPA, devendo ser respeitado rigorosamente após o
início das a�vidades.

6.3. Os colaboradores poderão estender o horário de a�vidades até 50% (cinquenta por
cento) da carga horária proposta para atendimento das demandas do Laboratório de Prá�cas
Autônomas, mediante autorização do Responsável Técnico pelo LPA.

6.4. Os horários de a�vidades serão controlados mediante o registro no caderno de ponto
e/ou eletronicamente.

7. DAS COMPETÊNCIAS DOS COLABORADORES

7.1. Os colaboradores devem cumprir a carga horária pré-estabelecida, com pontualidade e
assiduidade.

7.2. Os colaboradores deverão assinar a folha de ponto, de acordo com o cumprimento de
sua carga horária.

7.3. É dever do colaborador executar as normas de segurança e conduta vigentes e exigir
que os demais usuários do laboratório as cumpram.

7.4. Os colaboradores podem abrir e/ou fechar o laboratório.

7.5. É de responsabilidade do colaborador manter a integridade dos materiais do
patrimônio do IFTO e pertences pessoais, presentes no laboratório, durante seu horário de
a�vidade.

8. DA CERTIFICAÇÃO

8.1. Ao final do semestre le�vo, serão computadas as horas desempenhadas pelo
colaborador e emi�do um cer�ficado de horas complementares, efe�vamente registradas e
devidamente comprovadas.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

9.1. As a�vidades para o processo de seleção para colaboradores para o Laboratório de
Prá�cas Autônomas obedecerão às seguintes datas:

Abertura do edital 01/04/2019
Inscrições 01/04/2019 á 05/04/2019
Seleção 08/04/2019 a 11/04/2019
Resultados 12/04/2019
Início das a�vidades 15/04/2019
Término das a�vidades Coincide com o final do semestre le�vo 

9.2.  As vagas remanescentes deste edital poderão ser preenchidas em fluxo con�nuo, no
prazo de validade deste edital, por estudantes que atendam as exigências aqui es�puladas.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. O presente edital entra em vigor a par�r de sua publicação.



10.2. Os casos não previstos neste Edital serão analisados, julgados e resolvidos pela Direção
de Ensino juntamente ao responsável técnico do LPA.

 
WENDELL EDUARDO MOURA COSTA

Diretor-geral
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-
geral, em 29/03/2019, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0632398 e o código CRC 85338313.

 
 
 

ANEXOS AO EDITAL Nº 17/2019/PAL/REI/IFTO DE 29 DE MARÇO DE 2019
 

a) ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

b) ANEXO II - TERMO DE ADESÃO AO TRABALHO VOLUNTÁRIO 
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