EDITAL Nº. 106/2016
Processo Seletivo para Seleção de
Estagiário(a) Voluntário do Centro de
Ciências Exatas, Arquitetura e Engenharia
para atuar junto ao Conselho dos Direitos
da Pessoa com Deficiência (CONDEFI).

O Centro de Ciências Exatas, Arquitetura e Urbanismo da UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS UNISANTOS, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, abre inscrição para seleção de 2 (dois)
discentes para atuarem como ESTAGIÁRIO VOLUNTÁRIO junto ao Conselho dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (CONDEFI) da Prefeitura Municipal de Santos, atendendo ao ofício 050/2016 (anexo I).
As duas vagas serão assim distribuídas entre os discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo e do curso
de Engenharia Civil, respeitando a maior nota do processo seletivo.
Em caso de empate, o critério de desempate será a média global do aluno;
Poderão se inscrever os discentes regularmente matriculados nos cursos de Arquitetura e Urbanismo ou
Engenharia Civil da UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS, por meio de inscrição no processo seletivo, e
preencher os seguintes critérios para a realização do ESTÁGIO VOLUNTÁRIO:
1. Estar regularmente matriculado no curso;
2. Estar no mínimo no sétimo semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo e sexto semestre
do de Engenharia Civil, conforme disposto no PPC de cada curso;
3. Não ter sofrido nenhuma sanção disciplinar na UNISANTOS;
4. Ter desempenho igual ou superior a 7,0 (sete) na prova do processo seletivo;
5. Não estar inadimplente.
O estágio será válido por até 2 anos, a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio da
Universidade Católica de Santos e da ficha de proposta de estágio da Universidade Católica de Santos;
A carga horária e o horário de realização do estágio serão definidos pelo CONDEFI, em acordo com o
estabelecido na Lei de estágio, nº 11788/2008, e definido no termo de compromisso de estágio, podendo
varias de 12 até 30 horas semanais;
As inscrições no processo seletivo serão realizadas no período de 5 a 11 de outubro de 2016, na Secretaria
Acadêmica do campus sede do curso em que o candidato está matriculado (de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 11h
e das 17h às 20h30; e sábado, das 9h às 11h30 e das 14h às 15h30).
No ato da inscrição para o processo seletivo de ESTÁGIO VOLUNTÁRIO, o candidato não proveniente de
recondução deverá apresentar o seguinte documento:
1.

Formulário de Inscrição individual (Anexo II) devidamente preenchido;

A prova será realizada no Campus Boqueirão, na sexta-feira, dia 21 de outubro, no período das 18h às
19h, em sala a ser definida no dia da prova.
A prova será composta de perguntas de múltipla escolha e o conteúdo versará sobre o estabelecido na
NBR 9050/2015.

O aluno deverá se apresentar meia hora antes, munido de RG e protocolo de inscrição no processo
seletivo.
Serão contatados os dois candidatos classificados nesse processo seletivo, em primeira chamada, segundo a
ordem de classificação
O resultado do processo seletivo será válido por 2 anos, podendo ser chamados os classificados nesse processo
seletivo por meio de vacância, desistência dos primeiros colocados ou abertura de novas vagas, segundo
interesse do CONDEFI.

Santos, 3 de outubro de 2016.

Prof. Dr. Cleber Ferrão Corrêa
Diretor do Centro de Ciências Exatas, Arquitetura e Engenharia

Anexo I

Ofício Nº. 050/16
Santos, 23 de agosto de 2016.

Senhora Coordenadora:

Pelo presente, conforme combinado, vimos
solicitar a V.Sa., a indicação de dois estagiários
(voluntários), no sentido de nos auxiliar nas vistorias de
acessibilidade arquitetônica, nos espaços públicos e
privados no município de Santos.
Fica a seu critério, estabelecer a carga
horária que os referidos estagiários desempenharão junto a
este Conselho.
Sem mais para o momento e agradecemos
seu imprescindível apoio, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

LUCIANO MARQUES DE SOUZA
Presidente
À
Ilma. Sra.
Ana Elena Salvi
DD. Coordenadora do Curso de Arquitetura e
Urbanismo

Anexo II

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO VOLUNTÁRIO

O discente_______________________________________________, matrícula
nº._________________________ R.G.________________, regularmente matriculado no mínimo no
sétimo semestre de arquitetura e urbanismo e sexto semestre de engenharia civil, conforme
preconizado no PPC de cada curso.
Atualmente cursando o ____ semestre, do Curso de_________ __________________________, no
período_____________.
Residente à ______________________________________________
Telefone (
Celular (

)_____________________________________________
)_______________________________________________

E-mail___________________________________________________
vem pelo presente requerer sua inscrição no Processo Seletivo de Estágio Voluntário, Edital nº.
@@/2016, para atuar como estagiário (a) junto ao CONDEFI.
Para tal, declara possuir a seguinte disponibilidade de horário____________________.
Santos, _________de ____________de 2016.
________________________________
Assinatura do Discente

PARA USO DA SECRETARIA ACADÊMICA
Informamos que o requerente é discente regularmente matriculado (a), tendo sido aprovado (a) no ano
de 2016/ 1° semestre com a seguinte média: ______________.
Registra dependência em disciplina? ( ) sim ( ) não
Registra pendência financeira? ( ) sim ( ) não

Santos, ....... de ....................de 2016.

________________________________________________________
Funcionário (a) da Secretaria Acadêmica e Matrícula

