
                                  

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO 

 

O Grupo de Redes de Computadores e Comunicação Multimídia (GERCOM), torna 

público a abertura de processo seletivo para preenchimento de 01 vaga(s), para estágio 

remunerado. 

1. DO ESTÁGIO- O estágio de que trata este edital será remunerado e terá 

vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, e não podendo 

ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses. O valor da bolsa é de R$700,00 

(setecentos reais).  

2. DAS VAGAS- Será oferecida 01 (uma) vaga, conforme quadro abaixo: 

Vaga Local do Estágio Horário do Estágio 

 

1 

Laboratório do Grupo de Redes de 

Computadores e Comunicação Multimídia 

 

8h às14h 

3. DAS INSCRIÇÕES- Os currículos deverão ser realizadas através do e-mail 

estagioadm@fadesp.org.br, no período de 12 a 15 de junho de 2018. 

3.1 Poderão se inscrever na vaga deste edital os alunos do curso de graduação 

em Administração, oferecidos pela Universidade Federal do Pará desde 

que atendam aos requisitos estabelecidos no item 4. 

3.2 No ato da inscrição, o candidato deverá encaminhar um e-mail com o 

Assunto: “Estágio Laboratório GERCOM” e em anexo: comprovante de 

matrícula, histórico escolar e currículo atualizado. 

3.3 As inscrições serão deferidas até 18 de junho de 2018. 

 

4. DOS REQUISITOS 

4.1 Para inscrição no processo seletivo o candidato deverá: 

a) Estar cursando o curso de administração na UFPA 

b) Ter cursado o mínimo de 04 (quatro) semestres letivos; 

c) Não ter reprovação em disciplinas do último semestre cursado; 

d) Possuir disponibilidade de horário para exercer o estágio; 



                                  

e) Não possuir bolsa de monitoria ou outra bolsa vinculada a projeto de ensino, 

pesquisa ou extensão, e não possuir vínculo empregatício; 

4.2 Competências e habilidades desejadas: dinamismo; facilidade de 

comunicação; facilidade para adquirir novos conhecimentos, proatividade, 

visão estratégica e organização. 

4.3 Qualificações e conhecimentos desejados: Pacote Office intermediário. 

 

5. DA SELEÇÃO- A seleção dos candidatos será feita por uma comissão 

examinadora. 

5.1 A seleção consistirá em análise curricular e entrevista.  

5.2 O resultado final da seleção, com classificação dos candidatos, será 

publicado até o dia 29 de junho de 2018. 

5.3 Após a divulgação do resultado final, o candidato que for selecionado para a 

vaga deverá apresentar os seguintes documentos para a efetivação do 

estágio: 

a) Declaração de matrícula atualizado; 

b) Histórico escolar atualizado; 

c) Currículo; 

d) CPF e RG (cópia e original); 

e) Comprovante de residência (cópia atualizada) 

f) Conta Bancária; 

g) Plano de trabalho para implementação da bolsa 

6. DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES – São atribuições e obrigações do 

aluno bolsista: 

a) Cumprir 30 horas semanais de atividades de estágio, conforme horários 

preestabelecidos com seu supervisor; 

b) Apresentar frequência mensal, em formulários próprios, de suas atividades e 

entregá-los ao supervisor, até o quinto dia útil do mês subsequente; 

c) Entregar ao supervisor, no início de cada período, confirmação de matrícula, 

caso seja prorrogado o período de estágio; 

d) Trabalhar em conjunto com o supervisor; 



                                  

e) Elaborar, organizar, encaminhar e arquivar qualquer documentação dos 

projetos do GERCOM; 

f) Secretariar as reuniões do GERCOM, registrando na forma de ata as 

atividades e decisões; 

g) Zelar pelo bom uso dos bens e do espaço físico do grupo, fazendo os 

registros necessários da utilização dos equipamentos; 

6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS- O estagiário exercerá suas atividades sob a 

supervisão de um tutor responsável.  

 

Belém, 12 de junho de 2018. 

 

 

 

Denis Lima do Rosário 


