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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Campus Porto Nacional

 
 

EDITAL Nº 34/2022/PNA/REI/IFTO, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PARA O CAMPUS PORTO NACIONALDO IFTO

 
 

ANEXO I
 
 

QUADRO DE VAGAS

 

SETOR
CARGA

HORÁRIA
SEMANAL

 
HORÁRIO

DE
TRABALHO

 

Nº de
Vagas

Número 
Máximo de

Classificados

Reserva de
Vaga/Classificados PERFIL DESEJADO ATIVIDADES A SEREM

REALIZADAS
AC¹ NE² PcD³

Setor de
Reprografia 30h

 
Das 15:00
às 21:00

horas
01 (uma) 05 (cinco) 02 02 01

ACADÊMICO:  Estudante
regularmente matriculado
e frequentando as aulas em
qualquer ins�tuição de
ensino superior na área de
Informá�ca.
 
PESSOAL: Boa comunicação,
cortesia, disponibilidade de
horários, conhecimento básico
de informá�ca,
organização,  responsabilidade
e compromisso.
Possuir experiência em
atendimento ao público. Ter
capacidade em receber
ordens, bem como executá-las
e resolver problemas; Boa
oratória, relações
interpessoais e é�ca.
 

a) Operar máquinas
fotocopiadoras,
aparelhos de fax e
máquina digitalizadora
da contratante ou de
terceiros(equipamentos
locados pela
contratante);
b) Fotocopiar os
documentos
encaminhados para o
setor de Reprografia,
observando todos os
recursos e cuidados
necessários para o
manuseio da máquina
fotocopiadora;
c) Digitalizar os
documentos
encaminhados para o
Setor de Reprografia,
salvando-os em meio
próprio conforme
solicitação;
d) Instruir os servidores
que necessitem u�lizar
as máquinas do Setor
de Reprografia sempre
que trata-se de
operações envolvendo
documentos sigilosos;
e) Realizar serviços de
encadernação e
apos�lamento;

Gabinete
da Direção
Geral

30h Das 15:00
às 21:00

horas

01
(uma)NE² 

05 (cinco 02 02 01 ACADÊMICO:  Estudante
regularmente matriculado
e frequentando as aulas em
qualquer ins�tuição de
ensino superior no Curso de
Secretariado, ou Pedagogia,
ou Letras, ou Gestão Pública.
 
PESSOAL: Boa comunicação,
cortesia, disponibilidade de
horários, conhecimento básico
de informá�ca,
organização,  responsabilidade
e compromisso.
Possuir experiência em
atendimento ao público. Ter
capacidade em receber
ordens, bem como executá-las
e resolver problemas; Boa
oratória, relações
interpessoais e é�ca.

a) Executam serviços de
apoio nas áreas de
recursos humanos,
administração, finanças
e logís�ca;
b) atendem
fornecedores e clientes,
fornecendo e
recebendo informações
sobre produtos e
serviços; tratam de
documentos variados,
cumprindo todo o
procedimento
necessário referente
aos mesmos.
c) realizam
procedimentos
administra�vos
simples, tais como
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inscrições, matrícula,
dentre outros;
d) Realizar outras
a�vidades não
mencionadas
anteriormente de
mesmo grau, natureza
e complexidade que se
fizerem necessário.

 
Legenda:
AC¹ = Ampla Concorrência;
NE² = Negro - Decreto nº 9.427, de 28 de junho de 2018;
PcD³ = Pessoa com Deficiência - Instrução Norma�va SGDP/ME nº 213, de 17 de dezembro
de 2019.
CR= Vagas para Cadastro Reserva

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Albano Dias Pereira Filho, Diretor-
Geral, em 20/10/2022, às 16:52, 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 1784291 e o código CRC 08512DFC.
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