EDITAL PROCESSO DE SELEÇÃO
A Coordenação do Curso de Educação Física desta instituição em conjunto com a Coordenação do Projeto de
Extensão Mova-se faz saber que se encontram abertas as inscrições para o processo de seleção de Estagiário
Remunerado, conforme as condições seguintes.
I – Das vagas para Estágio Remunerado
Será oferecida 01 (uma) vaga de Estagiário(a), conforme tabela a seguir:
MODALIDADE
MUSCULAÇÃO

VAGAS
01

HORÁRIOS
11h as 14h

Dias
Segunda a sexta

CH SEMANAL
15h

II – Das inscrições
2.1 – As inscrições serão feitas na Central de Estágio, no período de 11 a 14 de Março de 2014, no horário de
8 às 21 horas;
2.2 – Poderão participar da seleção os(as) alunos(as) da Faculdade, regularmente matriculados(as), frequentes e
que não tenham registro de infração disciplinar;
2.3 – Somente alunos(as) matriculados(as) entre o 10 e 60 períodos;
2.4 – No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá preencher o requerimento de inscrição, apresentar o
currículo resumido anexado a um texto de no máximo 1 (uma) página impressa em papel A4, margens
2,5cm, letra Arial 12 e espaçamento 1,5, justificando o interesse em atuar na modalidade ofertada, assim
como seu envolvimento com a mesma, seja como profissional ou praticante .
III – Do processo de seleção
3.1 – O processo será realizado por uma Comissão de Seleção composta por: Coordenação do Curso de
Educação Física, Coordenação do Projeto Mova-se e um professor convidado do Curso de Educação Física. A
comissão irá analisar os documentos entregues 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;
3.4 – 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 Pedagógica 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 – A bolsa de Estagiário é de R$ 5,00 por hora (cinco reais por hora), mais vale transporte;
4.4 – Se houver necessidade, poderão ser publicadas normas complementares deste edital;
4.5 – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção.
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