
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PORTARIA Nº 278, DE 08 DE AGOSTO DE 2017.

O  DIRETOR-GERAL  DO  CAMPUS  VENDA  NOVA  DO
IMIGRANTE,  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA  DO  ESPÍRITO  SANTO,  nomeado  através  da  portaria  2.089  de
04.12.2012, publicada no DOU em 06.12.2012, no uso das atribuições que lhe confere a
Portaria nº 1.070, de 05.06.2014, da Reitoria-Ifes, considerando o contido no memorando
n° 32/2017-VNI-DPPGE,

RESOLVE:

I – Homologar a Chamada Interna Nº 02/2017 do Processo Seletivo
de voluntários para atuarem no evento “Cup Of Excellence 2017”– Campus Venda Nova
do Imigrante, conforme relação anexa.

II – Esta portaria entra em vigor nesta data.

 

ALOISIO CARNIELLI
DIRETOR-GERAL



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Rua Elizabeth Minete Perim, s/n, Bairro São Rafael, Venda Nova do Imigrante – ES, 29375-000

28 3546-8600

CHAMADA INTERNA - IFES – Campus Venda Nova do Imigrante  Nº 02/2017
PROCESSO SELETIVO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM NO EVENTO

“CUP OF EXCELLENCE 2017” 
 

1. Apresentação

A Diretoria  de Pesquisa,  Pós-Graduação e  Extensão do Instituto Federal  de Educação,

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – campus Venda Nova do Imigrante, torna

público a presente chamada para interessados em participar da seleção de voluntários para

colaborarem como apoio operacional do evento “Cup of Excellence 2017”, que acontecerá

entre 16 e 23 de outubro de 2017, em Venda Nova do Imigrante. 

O “Cup of Excellence 2017” é um concurso que visa premiar os melhores cafés arábica do

país através da seleção em várias etapas. A fase internacional conta com cerca de 30 juízes

internacionais para a prova dos cafés e participação da imprensa internacional. O Cup of

Excellence  – pulped naturals e naturals 2017 é realizado pela ACE (Alliance for Coffee

Excellence), BSCA (Associação Brasileira de Cafés Especiais), em conjunto com Apex-

Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), em que o Ifes –

Campus Venda Nova do Imigrante será a instituição anfitriã da fase internacional.

2. Das Vagas

2.1 Serão ofertadas 20 (vinte) vagas para estudantes do Ifes - campus Venda Nova do Imi-

grante/ES, sendo 10 (dez) titulares e 10 (dez) suplentes. 

2.2  As vagas são destinadas a participação nas seguintes atividades: 

a) Fase internacional do Cup of Excellence 2017” que acontece entre os dias 16 e

23 de outubro, no Ifes – Campus Venda Nova do Imigrante. 

b) Apoio e acompanhamento dos servidores do Ifes – Campus Venda Nova do Imi-

grante, fazendo a interlocução com os participantes estrangeiros nas atividades internas e

externas que serão realizadas durante o evento. 



3. Do perfil dos candidatos

O  “Cup of Excellence 2017” faz parte de um projeto de extensão, que tem por objetivo

mostrar ao mercado internacional que o Brasil produz cafés especiais de altíssima qualida-

de, comparáveis aos melhores do mundo, contando com a participação de profissionais de

vários países do mundo. Portanto, faz-se necessário que o candidato:

 Tenha habilidade em trabalhar em equipe;

 Apresente boa desenvoltura em falar em público;

 Seja dinâmico e criativo;

 Esteja disposto a participar das atividades do evento, as quais poderão ocorrer nos

três turnos e nos fins de semana. 

OBS: O cronograma com datas e horários das atividades será divulgado posterior-

mente. 

4. Dos requisitos e Obrigações dos candidatos 

4.1. São requisitos para os candidatos: 

 Estar regularmente matriculado e frequentando quaisquer cursos ofertados pelo Ifes

– Campus Venda Nova do Imigrante, seja ensino médio ou superior; 

 Ter fluência em Língua Inglesa; 

 Ter disponibilidade para participar das reuniões de planejamento e do treinamento

que será ministrado aos selecionados. 

4.2. São obrigações dos estudantes selecionados: 

 Zelar pela qualidade da atividade realizada;

 Participar  como  voluntário  de  todas  as  atividades  programadas  pela  comissão

organizadora do evento. 

 Participar com assiduidade e pontualidade do treinamento e do curso  ofertado pelo

Ifes  –  campus  Venda  Nova  do  Imigrante,  realizando  todas  as  atividades

programadas pelo professor do curso e pela comissão responsável pelo treinamento;

 Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso (anexo II); 

 Elaborar, ao final do evento, relatório de atividades, conforme anexo III, e entregar

à Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão;

 Cumprir outras exigências estabelecidas pela instituição, dentro dos prazos estabe-

lecidos;

 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas na presente chamada. 



5. Das Inscrições:

5.1 Serão realizadas entre os dias 10 e 18 de agosto de 2017, de 12 às 18h, na sala da Di-

retoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Ifes – campus Venda Nova do Imigrante.

5.2 Para ter sua inscrição validada o candidato deverá entregar o formulário de inscrição

(anexo I) devidamente preenchido e assinado no local, datas e horários estabelecidos por

esta chamada.

6. Do Processo Seletivo

6.1 A seleção dos candidatos será realizada pela Comissão organizadora do processo seleti-

vo, formada por 05 (cinco) servidores do Ifes – Campus Venda Nova do Imigrante e obede-

cerá o cronograma estabelecido no item 8 desta chamada. 

6.2 O processo seletivo ocorrerá em duas  etapas: análise documental e apresentação oral

sobre tema do evento, seguida de entrevista em Língua Inglesa. 

6.3 A primeira etapa – análise documental – será feita com base na entrega do formulário

de inscrição e a classificação dos candidatos obedecerá ao coeficiente de rendimento do es-

tudante.  Acontecerá concomitantemente à inscrição.   Essa classificação definirá os dias e

horários para a realização da segunda etapa. 

6.4 A segunda etapa – apresentação oral e entrevista em Língua Inglesa – é eliminatória

e classificatória e será realizada de acordo com as datas e horários que serão divulgados

após a realização da primeira etapa, conforme cronograma estabelecido no item 8 desta

chamada. Os candidatos farão uma apresentação com o tema: Histórico dos Cafés Especi-

ais (Arábica) no Espírito Santo e a relação com os concursos nacionais de cafés especiais.

A apresentação poderá ser em Língua Portuguesa, mas os profissionais da banca avaliadora

farão perguntas em Língua Inglesa, requerendo as respostas também em Língua Inglesa.

Para a organização da apresentação oral, a comissão organizadora sugere acessar aos

links discriminados abaixo: 

I - <http://bsca.com.br>; 

II - <http://brazilcoffeenation.com.br/contest-edition/show/id/3>; 

III - <https://www.allianceforcoffeeexcellence.org/en/>. 

6.6 A comissão de seleção fará a classificação final dos (as) candidatos (as) tendo por base

as duas etapas.

6.7  Serão  automaticamente  desclassificados  os  candidatos  que  não  entregarem  os

documentos  no  ato  da  inscrição  ou  que  não  comparecerem  nos  dias  e  horários

determinados para a realização das demais etapas previstas nesta chamada. 

6.8. Os casos omissos serão tratados pela Comissão de Seleção.

https://www.allianceforcoffeeexcellence.org/en/
http://brazilcoffeenation.com.br/contest-edition/show/id/3
http://bsca.com.br/


7. Da certificação

7.1 Somente terá direito ao certificado o voluntário que cumprir a escala de trabalho pro-

posta e as orientações das reuniões de planejamento.

7.2 O certificado estará disponível em até 60 dias após o evento.

8. Do cronograma

ETAPAS Período/Horário Local

Divulgação da chamada
interna. 

09/08 Murais do Ifes – Campus Venda
Nova do Imigrante

Inscrição 10/08 a 18/08 Diretoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão

1ª Etapa – Análise
documental 

10/08 a 18/08 Diretoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão

Divulgação do resultado e
calendário das entrevistas

21/08
(até às 18h)

Através dos e-mails dos
candidatos e nos murais do Ifes –

Campus Venda Nova do
Imigrante

2ª Etapa – Apresentação
oral e entrevistas

 

24/08 e 25/08
(9h às 11h)

(13h as 18h)

A ser divulgado posteriormente. 

Divulgação do resultado
parcial

29/08
(até às 18h)

Através dos e-mails dos
candidatos e nos murais do Ifes –

Campus Venda Nova do
Imigrante

Solicitação de recurso 30/08
(até às 18h)

Diretoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão.

Resultado do recurso 31/08 Através dos e-mails dos
requerentes. 

Resultado final 04/09 Através dos e-mails dos
candidatos e nos murais do Ifes –

Campus Venda Nova do
Imigrante

9. Das disposições finais

9.1 A participação nas atividades com caráter voluntário, não implicará em qualquer víncu-

lo empregatício com o Ifes;

9.2 O estudante menor de 18 anos que for selecionado, precisará apresentar termo de auto-

rização de seus responsáveis  legais para participação nas  atividades externas  ao Ifes  –

Campus Venda Nova do Imigrante e para aquelas que ocorrerem em período diferente ao

das aulas (anexo IV). 
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ANEXO I
CHAMADA INTERNA IFES Nº 02/2017

PROCESSO SELETIVO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM NO EVENTO
“CUP OF EXCELLENCE 2017” 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome:   

Matrícula: 

Curso: 

Endereço:

Nacionalidade:                                                            Data de nascimento:

E-mail:

CPF:                                                                             RG:

Telefone residencial/celular:

Motivação:  

Observação: O formulário deve ser preenchido com letra legível.

Declaro estar ciente das normas da Chamada Interna 02/2017 que regulamenta a seleção

para participação como voluntários no evento “Cup of excellence 2017” 

Venda Nova do Imigrante, _____ de __________________ de 2017.
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ANEXO II
CHAMADA INTERNA IFES Nº 02/2017

PROCESSO SELETIVO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM NO EVENTO
“CUP OF EXCELLENCE 2017” 

TERMO DE COMPROMISSO

Te r m o  d e  C o m p r o m i s s o  

Eu, __________________________________________________________________

aluno (a)  regularmente matriculado (a) no curso __________________________, do
campus  Venda  Nova  do  Imigrante,  inscrito  (a)  no  CPF  sob  o  nº
________________________,  RG  nº  ______________________,  residente  e
domiciliado____________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________,  declaro conhecer  e  estar  de  acordo  com  os  requisitos  e
compromissos  gerais  expressos  na  Chamada  Interna  XX/2017  que  selecionou
estudantes  para  atuarem  como  voluntários  no  evento  “Cup  of  Excellence  2017”,
comprometendo-me a: 

 Zelar pela qualidade da atividade realizada; 
 Participar  como  voluntário  de todas as atividades programadas pela comissão

organizadora do evento.
 Participar com assiduidade e pontualidade do treinamento e do curso  ofertado

pelo Ifes – campus Venda Nova do Imigrante, realizando  todas as atividades
programadas  pelo  professor  do  curso  e  pela  comissão  responsável  pelo
treinamento;

 Elaborar,  ao  final  do  evento,  relatório  de  atividades,  conforme anexo III,  e
entregar à Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão; 

 Cumprir  outras  exigências  estabelecidas  pela  instituição,  dentro  dos  prazos
estabelecidos;

Venda Nova do Imigrante, _________ de _________________de 2017. 

_______________________________________________________________

Assinatura do estudante
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ANEXO III
CHAMADA INTERNA IFES Nº 02/2017

PROCESSO SELETIVO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM NO EVENTO
“CUP OF EXCELLENCE 2017” 

MODELO PARA RELATÓRIO

ATIVIDADES REALIZADAS (descrever brevemente as atividades das quais participou)

ATENDIMENTO  ÀS  EXPECTATIVAS  INICIAIS   (descrever  brevemente  se  a
participação no evento atendeu as expectativas quando da inscrição e como este contribuiu
para seu percurso formativo)

AUTO-AVALIAÇÃO (como foi a sua participação no evento? Atendeu ao proposto? 
Cumpriu com as exigências estabelecidas?)

Data:

Assinatura:
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ANEXO IV
CHAMADA INTERNA IFES Nº 02/2017

PROCESSO SELETIVO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM NO EVENTO
“CUP OF EXCELLENCE 2017” 

AUTORIZAÇÃO

Eu,____________________________________________________________________
(responsável legal), brasileiro (a)______________________, inscrito (a) no CPF sob o
nº  ________________________,  RG  nº______________________,  residente  e
domiciliado_____________________________________________________________
______________________________________________________________________,
venho  por  meio  deste,  conceder  AUTORIZAÇÃO,  ao  estudante:
____________________________________________  matriculado  (a)  neste  Campus
no Curso _______________________________________, Turma ______, inscrito (a)
no CPF sob o nº  ______________________,  RG nº______________________, para
uma  visita  técnica,  à
______________________________________________________________________
__________________________________________________parte do projeto “Cup of
Excellence 2017” no qual o estudante atua como voluntário. 

Data da visita: _______/_________/2017. 
Saída de saída do Campus Venda Nova do imigrante: ___________
Previsão de retorno ao Campus: _________.

Venda Nova do Imigrante/ES, ___de _________________ de 2017.

____________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal.


