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1. DA GESTÃO DO PROCESSO SELETIVO E VESTIBULAR 
 

O Processo Seletivo/Vestibular se constitui em instrumento de seleção dos candidatos para 
ingresso nos Cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe e pode ser 
feito através de prova objetiva ou de avaliação de histórico escolar. Para a realização destes 
torna-se necessário a participação de um número considerável de profissionais capacitados e 
conhecedores dos processos como um todo, visando o êxito em sua realização. E evidente que 
processos desta natureza não podem ser colocados em risco, pois envolve um grande número de 
pessoas (candidatos e colaboradores) como também uma quantia considerável em materiais e 
toda estrutura.  
Um dos momentos importantes destes processos é a fase de recrutamento dos servidores que 
atuarão como fiscais, coordenadores e supervisores. A seleção destes colaboradores será 
realizada conforme as definições a seguir: 
 
2. Da Seleção de FISCAIS: 
2.1 – Ser servidor Público Federal; 
2.2 – O servidor externo fará inscrição apenas para fiscal; 
2.3 - Os servidores interessados em participar do evento farão inscrição através do site do IFS; 
2.4 - O sistema gera a lista de acordo com o número de inscrição de cada servidor; 
2.5 - É gerada uma lista de servidores do IFS para cada Campus1 e uma lista de servidores federais 
de outras instituições2; 
2.6 – A lista gerada no sistema "Cadastro de Colaborador" será usada nos dois processos 
(subsequente e vestibular); 
2.7 - A seleção obedecerá à ordem de inscrição; 
2.8 - Será selecionado pessoal equivalente ao nº de candidatos inscritos para cada evento;  
2.9 - Serão utilizados apenas dois fiscais por sala de no máximo 45 candidatos; 
2.10 - para o primeiro evento, serão chamados os primeiros inscritos dependendo do número de 
candidatos, e no segundo evento seguiremos a sequência da inscrição, tomando como referência 
o último chamado para o primeiro evento.  Se necessário, após o último inscrito ser chamado, 
retornaremos ao primeiro da lista. Este procedimento tem como objetivo contemplar a todos 
servidores inscritos. 
 
3. DA PRIORIDADE PARA SELEÇÃO 
3.1 - Os servidores lotados no campus para o qual ocorre o processo seletivo, obedecendo à 
ordem de inscrição; 
3.2 - Os servidores dos demais campi onde não ocorra prova poderão ser chamados dependendo 
do número de inscritos e necessidade de pessoal, também obedecendo à ordem de inscrição; 
3.3 - Os servidores federais externos serão convidados, conforme ordem de inscrição, depois de 
atendido a todos os servidores inscritos do IFS;  
Observação: Os servidores em atividade na Reitoria, para este fim, serão tratados como 
pertencentes ao Campus Aracaju. 

 
        4.CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES  

 
4.1 – Ser servidor Público Federal e manifestar interesse na função; 
4.2 –Ter experiência comprovada na função (supervisor ou coordenador) através de ficha 
financeira dos meses em que recebeu o encargo. Deve ser anexado arquivo único em formato 
PDF, ZIP ou RAR (anexo de até 5MB) comprovando que recebeu a gratificação de encargo de 

                                                           
1
O sistema responsável será o “Cadastro de Colaborador”. 

2
O sistema responsável será o “Sistema de Cadastro de Colaborador Externo” 



curso e concurso com valor discriminado e correspondente, considerando processos seletivos 
realizados a partir de 2013. 
4.3 - Seguir o critério de peso para cada função descrito na tabela 1 e com a devida pontuação 
mínima na Tabela 2. 
 
Tabela 1 – Equivalência de peso/função 

EXPERIÊNCIA (PARTICIPAÇÕES) PESO 
FISCAL 1 

SUPERVISOR 2 
COORDENADOR 3 

 
 
Tabela 2 – Pontuação mínima exigida para cada função 

FUNÇÃO PONTUAÇÃO MÍNIMA 
SUPERVISOR 6,0 

COORDENADOR 9,0 
 
5. DAS VAGAS PARA COORDENADORES E SUPERVISORES 
5.1 - As pessoas que não possuem pontuação mínima comprovada para a função terão sua 
inscrição submetida a sorteio que será realizado no DAA  ou em cada campus em data e horário a 
ser publicado no site do IFS ou nos campi.  Este sorteio visa preencher ¼ das vagas as quais 
depende da quantidade de inscritos  para estas funções. 
5.2 - As pessoas que tem experiência comprovada em processos seletivos segundo os itens 4.2 e 
4.4, deverão ter o seu nome submetido à escolha, por tratar-se de função de confiança, do DAA 
ou da Comissão do Processo Seletivo de cada Campus, visando preencher ¾ das vagas as quais 
depende da quantidade de inscritos destas funções. Esta escolha independe de ordem de 
inscrição. 
5.3 - Para participar do sorteio os servidores deverão se inscrever no site do IFS para seleção 
específica de coordenadores e supervisores; 
5.4- Os servidores poderão se inscrever nas três opções (fiscais, supervisores e coordenadores), 
contanto que atendam aos critérios acima citados; 
5.5 - O servidor selecionado por sorteio será submetido à aprovação da Comissão Central do 
Campus e do DAA/PROEN; 
5.6- Para a realização do sorteio será permitido à participação de apenas cinco servidores 
(primeiros) que compareçam ao local e horário publicado no site; 
5.7- Após distribuição dos colaboradores caso tenha desistência de algum, o DAA fará substituição 
imediata independente de sorteio. 
 
6. PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
6.1 – De 30/09 a 10/10/2015,  
no link _ http://intranet.ifs.edu.br:8084/ColaboradorProcessoSeletivo  ou no site do ifs, através 
do menu Sistemas – Inscrição de Colaborador.  
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