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Abre seleção de aluno para atuar como
estagiário na Diretoria de Ensino de
Graduação - DEG.

A DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Universidade Estadual de Maringá, no
uso das atribuições e considerando:
a Lei Federal n.º 11.788 de 25/09/2008, publicada em 26/09/2008.
a Resolução n.º 009/2010-CEP.
a Termo de Ajustamento de Conduta n.º 2759/12 de 08/02/2012 (TAC) celebrado entre a
UEM e o Ministério Público do Trabalho.

TORNA PÚBLICO:

A abertura de seleção de aluno para atuar como estagiário na Diretoria de Ensino de
Graduação - DEG.
1. Será ofertada 01 (uma) vaga de estágio na modalidade não obrigatório:
1.1. Carga horária: 20 horas semanais (período da manhã ou tarde);
1.2. Vigência do contrato: 12 meses, podendo ser renovado por mais 12 meses;
1.3. Descrição das atividades: o estagiário auxiliará, principalmente, na digitalização de
projetos de ensino na Plataforma SGP (Sistema de Gestão de Projetos), atividades de
secretaria e atendimento ao público docente e acadêmico;
1.4. Valor da bolsa: R$ 520 reais por mês;
1.5. Auxílio Transporte: 80 reais por mês.
2. Poderão candidatar-se os alunos que atenderem aos seguintes requisitos:
2.1. Estar cursando a partir do segundo ano dos cursos de Ciências da Computação,
Informática, Secretariado Executivo Trilíngue ou Administração;
2.2. Não ser bolsista de qualquer outro programa;
2.3. Não possuir vínculo empregatício após o início das atividades como bolsista;
2.4. Ter disponibilidade para dedicar-se vinte horas semanal às atividades do estágio.
3. Os interessados deverão protocolizar sua inscrição na Diretoria de Assuntos
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Acadêmicos (DAA), das 08h00min às 11h20min, das 13h30min às 17h00min e das
19h00min às 22h00min, dirigido à Diretoria de Ensino de Graduação, no período de 05 a 15 de
junho de 2018, anexando os seguintes documentos:
3.1. Curriculum Vitae;
3.2. Histórico escolar resumido, acessado e impresso pelo menu do aluno da UEM;
3.3. Fotocópias dos documentos de identificação pessoal: RG, CPF e RA;
Parágrafo único – O aluno que não tiver o histórico escolar no momento da inscrição
poderá entregar um documento assinado pelo coordenador do curso e/ou o professor da
disciplina com as notas divulgadas.
4. Critério e calendário de seleção:
4.1. Avaliação de currículo e histórico escolar;
4.2. Entrevistas individuais - a serem realizadas no Bloco 111, sala 08, no período de 18
e 19 de junho de 2018;
Parágrafo único. O horário de cada entrevista será agendado de acordo com a
disponibilidade do Diretor de Graduação, dentro do período previsto.
5. A ausência do candidato em qualquer uma das etapas do processo de seleção
acarretará em sua desclassificação.
6. O resultado final da seleção será publicado em edital pela Diretoria de Ensino de
Graduação.
7. Após o resultado, o candidato selecionado deverá procurar a Divisão de
Estágios/ETG, para elaboração do Termo de Compromisso de Estágio.

PUBLIQUE-SE.
Maringá, 04 de junho de 2018.
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