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PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIO PARA O CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO 2018.2 

 

A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, torna pública a realização 

de processo seletivo para seleção de ESTAGIÁRIO NÃO-REMUNERADO, conforme 

as disposições a seguir: 

 

1. DAS DIPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Poderão participar do processo seletivo estudantes do curso de administração 

regularmente matriculados na Instituição. 

1.1.1. Não poderão se inscrever no processo seletivo estudantes que estiverem cursando 

as disciplinas de Estágio Supervisionado I ou Estágio Supervisionado II. 

1.2. O Processo Seletivo será executado e acompanhado pela Coordenação do curso de 

administração da Faculdade IESM. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 23/08/2018, a partir das 18h, até às 20h 

do dia 28/08/2018. 

2.2. As inscrições serão realizadas no Setor de Protocolo. 

2.3. O candidato deverá entregar no ato da inscrição: 

a) A ficha de inscrição, Anexo I do edital, totalmente preenchida; e 

b) O histórico escolar. 

2.4. Serão desclassificados os candidatos que não entregarem ou deixar de informar dados 

nos documentos do item 2.3. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O processo seletivo acontecerá em duas etapas: avaliação do Coeficiente de 

Rendimento Escolar (peso 7) e Entrevista (peso 3).  

3.2. Para execução da primeira etapa serão seguidas as seguintes fases: 

a) Identificação dos alunos com Coeficiente de Rendimento Escolar de no mínimo 

de 7 (sete) pontos; 

b) Os alunos selecionados serão ranqueados de forma que o alunos que tiver maior 

Coeficiente de Rendimento Escolar ficará com nota 7 e os demais receberão nota 

através de cálculo de Regra de Três Simples. 

3.3. Caso o número de candidatos classificados nos termos do item 3.2 seja insuficiente 

para a formação de cadastro de reserva, de pelo menos 4 (quatro) alunos, poderão ser 

classificados no processo seletivo estudantes com Coeficiente de Rendimento Escolar 

inferior a 7 (sete) pontos e superior a 5 (cinco) pontos. 

3.4. Serão classificados para a segunda etapa até 7 (sete) alunos. 

3.5. Para execução da segunda etapa (Entrevista) serão avaliados os critérios: 

a) Disponibilidade de horário (1 ponto); 

b) Motivação para o estágio (2 pontos). 
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3.6. Caso haja empate no total de pontos, será classificado o candidato que: a) Possuir 

maior número de disciplinas com ocorrência AM (Aprovado por média); b) Maior nota 

na Entrevista. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1. O resultado da primeira etapa e a convocação para a entrevista serão divulgados no 

dia 30/08/2018 a partir das 20h no mural da Faculdade IESM; 

4.2. O resultado da Segunda etapa será divulgado 24h após o termino das entrevistas. 

4.3. Não será permitido ao candidato interpor recurso contra as etapas da seleção. 

4.4. O candidato que não se apresentar para a segunda etapa ou chegar atrasado será 

desclassificado. 

4.5. Após a divulgação do resultado final, o candidato selecionado terá o prazo de 48h 

para se apresentar a Coordenação do Curso de Administração para assumir o estágio. 

4.6. Em caso do não aparecimento do candidato selecionado dentro do prazo será 

convocado o candidato seguinte, seguindo a mesma regras. 

 

5. DA JORNADA E VIGÊNCIA 

5.1. O estagiário desenvolverão suas atividades em jornada de 03 (três) horas diárias e de 

15 (quinze) horas semanais, de segunda a sexta-feira, no período vespertino. 

5.2. O termo de Compromisso de Estágio terá a vigência de até 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado por igual período não inferior a 06 (seis) meses. 

5.4. A duração do estágio não poderá exceder a 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de 

estagiário portador de deficiência. 

 

6. DO RECESSO 

6.1 Ao estagiário será assegurado, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior 

a 01 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 

durante suas férias escolares. Nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano os 

dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional. 

 

7. DA CONTRATAÇÃO 

7.1. Sob nenhuma hipótese o estágio implicará vínculo empregatício com a Faculdade 

IESM, conforme os termos da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

7.2. O estágio em questão desse edital não possui remuneração. 

  

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os casos omissos ou outros que vierem a surgir serão resolvidos pela Coordenação 

do Curso de Administração d Faculdade IESM. 

  

 

__________________________________________ 

Prof. Me. Cristiano de Assis 

Diretor Acadêmico 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Me. Marcus Santos de Sousa 

Coordenador do Curso de Administração 
 


