EDITAL PROCESSO DE SELEÇÃO
A Coordenação do Curso de Educação Física desta instituição em conjunto com a Coordenação Pedagógica (ISJB – FCSES) do
Projeto de Extensão Mova-se faz saber que se encontram abertas as inscrições para o processo seletivo para vagas de Estágio
Voluntário.
I – Das vagas para Estágio Voluntário
Serão oferecidas 02 (duas) vagas para Estágio voluntário conforme tabela a seguir:
MODALIDADE
Musculação Matutino
Musculação Noturno

VAGAS
01
01

HORÁRIOS
11:00h às 14:00h
17:30h às 20:30h

CH SEMANAL
15
15

II – Das inscrições
2.1 – As inscrições serão realizadas na Central de Estágio da FCSES, no período de 25 de outubro à 01 de novembro de
2012, no horário de 9 às 20 horas;
2.2 – Poderão participar da seleção os(as) alunos(as) da Faculdade, regularmente matriculados(as) e frequentes, e que não tenham
registro de infração disciplinar;
2.3 – No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá preencher o requerimento de inscrição; apresentar 1 (uma) cópia do
currículo resumido.
III – Do processo de seleção
3.1 – O processo será realizado por uma Comissão de Seleção composta por: Coordenação do Curso de Educação Física e 2 (dois)
professores do curso de educação física. A comissão irá analisar os documentos entregues, histórico escolar e, se necessário, fará
entrevista e prova escrita com cada candidato;
3.2 – Caberá a Comissão do Processo de Seleção definir e esclarecer aos candidatos os critérios de classificação/seleção;
3.3 – Definida a ordem de classificação dos(as) candidatos(as), a Comissão de Seleção encaminhará o resultado para fins de
publicação;
3.5 – A vaga de Estágio só será preenchida se houver candidatos(as) que preencham os requisitos de qualidade necessários ao
exercício do Estágio, a critério da Comissão.
IV – Disposições Finais
4.2 – O estágio será regido pelas normas internas do Programa e pelo Termo de Compromisso de Estágio;
4.2 – Cabe a Coordenação do projeto as formalidades de assinatura de Termo de Compromisso e arquivamento da documentação
pertinente, inclusive para permitir a expedição de certificados referentes ao exercício do Estágio;
4.3 – O estagiário receberá vale transporte referente aos dias trabalhados;
4.4 – Se houver necessidade, poderão ser publicadas normas complementares deste edital;
4.5 – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção.
Vitória, 25 de outubro de 2012.
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