ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL
Processo de seleção de alunos para estágio voluntário 2018/02

A Coordenação do curso de Engenharia Civil torna público o processo de
seleção de alunos para o estágio voluntário do semestre 2018/2 do Escritório de
Projetos de Engenharia Civil da Católica de Vitória.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.

O processo seletivo objeto deste Edital destina-se à seleção de discentes
do curso de Engenharia Civil para estágio voluntário no Escritório de
Projetos no 2º semestre de 2018, 2018/2.

1.2.

O Escritório de Projetos, sob a coordenação da Professora Clarisse
Pereira Pacheco, tem como objetivo incentivar a vivência prática dos
alunos. Através das demandas de trabalho, o aluno terá a oportunidade
de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso sob a
supervisão de professores qualificados.

1.3.

São atribuições do aluno voluntário:


Cumprir a carga horária prevista em contrato;



Executar as atividades propostas com dedicação e no prazo
solicitado;



Atender todas as exigências previstas para estágio, conforme
Manual de Estágio e Lei do Estagiário.

2. DAS OFERTAS E VAGAS
As vagas disponíveis para a realização dos trabalhos desenvolvidos no escritório
são ofertadas em função da demanda. Ou seja, será feito um contrato de estágio
entre o aluno e a Católica de Vitória Centro Universitário, com as mesmas regras
e exigências dos contratos de estágio feitos com outras empresas. Neste
contrato estará estabelecida a carga horária semanal que o aluno deverá
cumprir.

OBS 1: Os alunos que estão no período de estágio obrigatório terão prioridade
durante a seleção, caso não estejam estagiando em outra empresa, para que
possam cumprir a carga horária exigida na disciplina durante o semestre.
OBS 2: Os alunos que não estiverem matriculados na disciplina de estágio
obrigatório receberão as horas trabalhadas em horas de ACC. Estas horas serão
computadas com a mesma proporção adotada no estágio voluntário.

2.1.

Neste processo estão sendo ofertadas 6 vagas (seis) vagas para o
programa de estágio voluntário 2018/02 no Escritório de Projetos do curso
de engenharia civil. No quadro 1 estão elencadas vagas com seus
respectivos pré-requisitos para participação no processo.
Quadro 1 – Vagas e pré-requisitos
Número de
alunos (vagas)
2
1
1

1

1

2.2.

Pré-requisitos
Ter sido APROVADO na disciplina
de Instalações I
Ter sido APROVADO na disciplina
de Orçamentos
Ter sido APROVADO na disciplina
de Tópicos I – Patologia das
Construções
Estar cursando a disciplina de
Tópicos I – Patologia das
Construções
Ter sido APROVADO nas disciplinas
de Arquitetura e Desenho Auxiliado
por Computador

Carga horária semanal
Mínimo de 12 horas
Mínimo de 12 horas
Mínimo de 12 horas

Mínimo de 12 horas

Mínimo de 12 horas

Os alunos irão atuar nas seguintes áreas: Projeto hidrossanitário; Projeto
de drenagem pluvial; Orçamento de obras; Laudo técnico de patologia das
construções.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1.

O aluno deverá inscrever-se, obrigatoriamente, através do link
https://docs.google.com/forms/d/1tt4wvmosktTA0tuKX0v2_ApEIEfH3Y81
1RUEuUJndkA/viewform?c=0&w=1&pli=1&edit_requested=true

no

período de 12 a 13 de setembro de 2018.
3.2.

O aluno não poderá estar atuando como estagiário de outra empresa.

4. DA SELEÇÃO
4.1.

O Processo de seleção é de responsabilidade da professora Clarisse
Pereira Pacheco. A seleção será feita através de entrevista com a
professora. As entrevistas serão realizadas apenas com os alunos que
atenderem aos pré-requisitos descritos no Quadro 1, no dia 14 de
setembro de 2018 no período vespertino. Como critérios de seleção
serão avaliados:



Disponibilidade para atuação no Escritório de projetos;



Interesse pelos trabalhos que serão desenvolvidos.

5. DO RESULTADO
5.1.

O resultado será divulgado por e-mail no dia 15 de setembro de 2018.

5.2.

Os alunos selecionados para o estágio voluntário deverão assinar o
contrato de estágio com a instituição e levar todas as documentações
solicitadas até o dia 17 de setembro de 2018.

6. CRONOGRAMA
Data/2018

Atividade

Responsável

Publicação do processo
seletivo
Período de inscrição
Divulgação dos alunos
classificados para a
entrevista

Coordenação de curso e
Professora orientadora
Aluno(a)

14 de setembro (tarde)

Entrevistas

Professora orientadora

15 de setembro

Divulgação dos resultados

Coordenação de curso e
Professora orientadora

17 de setembro

Assinatura do termo de
estágio e entrega das
documentações

Aluno(a)

18 de setembro

Início das atividades

Aluno(a) e Professora
orientadora

12 de setembro
12 a 13 de setembro
14 de setembro (manhã)

Coordenação de curso e
Professora orientadora

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1.

O aluno selecionado neste processo seletivo deverá passar por um novo
processo de seleção no primeiro semestre de 2019 caso tenha interesse
em continuar no Escritório de Projetos.

7.2.

Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação
de Curso juntamente com a professora orientadora.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2018

Ana Emília Brasiliano Thomaz
Coordenadora do Curso de Engenharia Civil

Clarisse Pereira Pacheco
Coordenadora do Escritório de Projetos

