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EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL 

EDITAL Nº 16/2016

O  Diretor  Geral  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sertão

Pernambucano Campus Petrolina, no uso de suas atribuições conferida pela Portaria Nº

245, de 17 de junho de 2014, publicada no DOU em 20/06/2014, torna público que de 06

a 10 de junho de 2015, estará aberto o presente Edital para a inscrição dos discentes

do ensino médio do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DO  SERTÃO  PERNAMBUCANO  –  Campus  Petrolina,  que  buscam  participar  do

Programa  de  Orientação  Profissional,  que  estará  em  conformidade  com  a  Política

Nacional  de  Assistência  Estudantil  -PNAES-  Decreto  7.234  de  19  de  julho  de  2010,

instituída no IF SERTÃO-PE pela Política de Assistência Estudantil na resolução nº 46, de

25 de setembro de 2015.

A responsabilidade pelo cadastramento e acompanhamento dos estudantes durante o

programa, estará a cargo do Setor de Psicologia do Campus Petrolina.

1.SOBRE A ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

 A tomada de decisão está constantemente presente em nossas vidas, seja no âmbito

pessoal,  escolar,  profissional  ou  nos  acontecimentos  corriqueiros  do  cotidiano.  Mas

nenhuma escolha é tão difícil  quanto a escolha profissional, uma vez que a mesma é

marcada por  pressões internas e  externas,  as  quais  exigem uma escolha imediata  e

adequada para a situação. Além disso, pode, de certo modo, determinar o futuro, o estilo

de vida, as relações interpessoais, a condição financeira e até mesmo a saúde mental do

indivíduo. Para amenizar o sofrimento, a ansiedade e a insegurança decorrentes desse

momento, os adolescentes podem contar com o programa de Orientação Profissional –

O.P, o qual pode ser uma excelente ferramenta para a facilitação da tomada de decisão. A

Orientação Profissional pode ser definida como um processo de instrumentalização da

escolha profissional,  o  qual  visa  proporcionar  aos orientandos  uma facilitação  para  a

tomada de decisão. 
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2. OBJETIVOS

Esse programa objetiva aumentar o autoconhecimento, aumentar o conhecimento acerca

das  realidades  profissionais  e  facilitar  o  processo  de  escolha  profissional  dos

participantes. 

3. DO NÚMERO DE VAGAS E PÚBLICO ALVO

Serão  disponibilizadas  40  (quarenta)  vagas,  das  quais  20  (vinte)  serão  para  o  turno

matutino  e  20  (vinte)  serão  para  o  turno  vespertino.  Poderão  participar  do  programa

qualquer aluno matriculado no ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina.

4. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no período de 06 a 10 de junho de

2016,  no  setor  de  Serviço  Social  e  Psicologia  do  Campus Petrolina,  das 08h00m às

12h00m e das 14h00m às 16h00m. Os candidatos deverão levar a ficha de inscrição

(ANEXO I) preenchida.

5.  DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

a) O candidato deverá estar regularmente matriculado em qualquer ano do ensino médio

do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sertão  Pernambucano,

Campus Petrolina;

b) O candidato deverá ter disponibilidade de horários no contraturno das suas aulas;

6. DO INÍCIO DO PROGRAMA, LOCAL E HORÁRIOS

O Programa terá início a partir do dia 22 de junho de 2016 (quarta-feira) no IF SERTÃO -
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PE,  Campus  Petrolina.  Terá  uma  turma  no  turno  matutino  e  outra  turma  no  turno

vespertino.  Os  encontros  serão  realizados  nas  quartas-feiras,  na  sala  A14,  com

duração de duas horas, durante oito semanas consecutivas.

7. DO PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO

a) Os candidatos dos últimos anos do ensino médio (terceiro e quarto) terão prioridade

para  participar  do  Programa  de  Orientação  Profissional.  Caso  as  vagas  não  sejam

preenchidas por esse público, serão disponibilizadas para os candidatos dos demais anos

do ensino médio (primeiro e segundo).

b) A classificação se dará pela ordem de inscrição. Inicialmente será levada em conta a

ordem de inscrição dos alunos do terceiro e quarto ano, posteriormente caso as vagas

não  sejam preenchidas,  será  levada  em  conta  a  ordem  de  inscrição  dos  alunos  do

primeiro e segundo ano.

8. RESULTADO

O resultado será  divulgado no dia  15  de junho de 2016 nos murais  e  no  site  do  IF

SERTÃO  -  PE,  Campus  Petrolina:  http://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/petrolina.

9. CRONOGRAMA

Etapas Datas
Lançamento do Edital 06/06/16
Período de inscrições 06 a 10 de junho de 2016
Divulgação  do  Resultado  das
inscrições

15/06/16

Início do programa 22/06/16
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Este Edital e quaisquer outras informações adicionais serão publicadas no site do IF

SERTÃO-PE  -  Campus  Petrolina  (http://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/petrolina),  e  nos  murais  digitais  do  IF  SERTÃO-PE  –

CAMPUS PETROLINA, nas datas e prazos já informados no presente Edital.

b) Para mais informações acerca do Programa, o candidato poderá procurar o setor de

Psicologia  e  Serviço  Social  do  Campus  Petrolina  (tel.  87-21014323,  e-mail

assistenciaestudantilpetroif@gmail.com). 

Petrolina, 06 de junho de 2016.

Fabiano de Almeida Marinho
Diretor Geral do Campus Petrolina

file:///C:/Users/T%C3%A1ssia/Desktop/Downloads/assistenciaestudantilpetroif@gmail.com
http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/campus/petrolina
http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/campus/petrolina
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EDITAL Nº 16/2016
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

PERFIL DO(A) ORIENTANDO(A)

Nome: Sexo: M (  )    F (  )

Endereço:

Mora com:
Telefone:

Email:

Curso:

Ano:
Dias e horários disponíveis para participar do programa:

Segunda (  ) Horário:                       Quinta (  ) Horário:

Terça (  ) Horário:                            Sexta (  ) Horário:

Quarta (  ) Horário:

Recebe auxílio estudantil? (  )Sim (  )Não

 Se sim, qual(is)?_____________________

___________________________________

___________________________________
Data de nascimento: ____/____/_____ Idade:

Escolaridade do pai/responsável:

Escolaridade da mãe/responsável:

Idade do pai/responsável:

Idade da mãe/responsável:
Profissão do pai /responsável:

Profissão da mãe /responsável:
Possui irmãos: (  )Sim (  )Não

Se sim, qual a idade dos irmãos?

Profissão dos irmãos:

Assinatura do candidato(a):_______________________________________Data:___/___/____

Responsável pelo recebimento da inscrição:________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------

Comprovante de inscrição Edital 16/2016.1

Candidato(a):____________________________________________

Responsável  pelo  recebimento  da
inscrição:_______________________________________________

Data da inscrição:
_____/_____/______


