
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO INTERNO

EDITAL N.º 02/2018

A Divisão de Assuntos Comunitários (DAC) da Universidade Federal de Viçosa - Campus

Rio Paranaíba (UFV-CRP), através do presente edital, informa que se encontram abertas

até o dia 29 de agosto de 2018 as inscrições para seleção de estagiário(a), para auxiliar

em suas atividades de Esporte e Lazer.

1- ÁREA/REQUESITOS/VAGAS/CARGA HORÁRIA/SETOR

Área Requisitos Vagas Carga horária Setor

DAC

Estar regularmente

matriculado na UFV/CRP
1

20 horas

semanais

Esporte e

LazerCoeficiente mínimo de

60

1.1 - O local de realização do estágio será na sede da Divisão de Assuntos Comunitários,

Serviço de Esporte  e Lazer  da UFV-CRP,  localizada na Rodovia MG 230,  KM 08,  na

entrada lateral do prédio do RU.

1.2 - Alerta-se que não há transporte público entre a sede da UFV-CRP e a cidade de

Rio Paranaíba.

1.3 – Horário: O estágio será preferencialmente desempenhado de segunda a sexta no

período diurno pela manhã e/ou tarde e no período noturno.

1.4 -  Bolsa: Haverá concessão de bolsa no valor de R$300,00 (trezentos reais) por mês.

1.5  –  Poderão  participar  do  processo  seletivo  apenas  alunos  regularmente

matriculados com coeficiente de no mínimo 60.

2 - FUNÇÕES

 

2.1 – Acompanhar e participar da elaboração dos projetos de Esporte e Lazer;

2.2  –  Acompanhar  e  participar  da  elaboração  dos  planejamentos  das  atividades

Esportivas e/ou de Lazer;

2.3 – Ministrar, sob orientação do Técnico em Educação Física da UFV/CRP, atividades

de Esporte e Lazer; 

2.4 – Acompanhar e participar de eventos e/ou campeonatos;

2.5 – Participar de reuniões do Setor de Esporte e Lazer;

2.6 – Colaborar com as diferentes atividades da DAC ao longo do período do estágio;

2.7  –  Executar  outros  trabalhos  afins  à  coordenadoria  da  DAC,  sempre  que

demandado.



3 – INSCRIÇÕES

3.1 - As inscrições serão realizadas pessoalmente no período entre 21 e 29 de agosto

de 2018, na secretaria da DAC, localizada na Rodovia MG 230, KM 08, Prédio do RU,

nos horários de 08h às 12h e de 13h às 17h.

3.3 -  É vedada a inscrição de servidores da Divisão de Assuntos Comunitários,  bem

como de seus parentes até terceiro grau.

4 – PERÍODO DO ESTÁGIO

4.1 -  O período de validade do estágio será inicialmente até ao término do período

2018/II, podendo ser rescindido ou prorrogado por período máximo de 01 (semestre) a

interesse da UFV/CRP, em conformidade com a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de

2008 e demais normas aplicáveis.

5 – DO PROCESSO SELETIVO

5.1  –   A  seleção  dos  candidatos  será  realizada  por  uma  comissão  examinadora,

nomeada especialmente para este fim, composta pelos servidores vinculados à Divisão

de Assuntos Comunitários.

5.2  -  O  exame  dos  candidatos  será  realizado  em  duas  etapas  eliminatórias  e
classificatórias. 
5.2.1 - A primeira será análise de currículo. 
Esta etapa terá o valor máximo de 50 (cinquenta) pontos, distribuídos conforme o
barema do ANEXO II deste Edital, sendo que:
a) serão classificados e convocados para a segunda etapa (entrevista), no máximo, 10
(dez) candidatos, obedecendo a ordem de classificação desta primeira etapa.
b) em caso de empate na 10ª posição, todos os candidatos com a mesma nota serão

incluídos e convocados para a segunda etapa (entrevista).

5.2.2 – A segunda etapa será entrevista coletiva. 

Somente os candidatos classificados na primeira etapa, conforme o item 5.2.1, serão
convocados para a segunda etapa – entrevista.
A entrevista será realizada no dia 04 de setembro de 2018 em local e horário a serem
agendados com os participantes. 

6 – DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS

6.1 -  Os documentos  referentes ao  rendimento escolar  e  de matrícula, bem como

identidade  e  aqueles  necessários  à  comprovação  das  informações  constantes  no

currículo, deverão ser entregues no ato da inscrição, em duas vias, quais sejam, original

e  cópia  (os  originais  serão  devolvidos  após  conferência  pela  Comissão  Interna  de

Seleção).



7 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

7.1 – Análise de currículo.

7.2 – Entrevista:  capacidade de expressão,  comunicação e adequação às  atividades

propostas.

8 – DO RESULTADO FINAL 

8.1 - A nota mínima para aprovação no processo seletivo será de 70 pontos.

8.2 - A divulgação dos resultados far-se-á após a realização da última avaliação via e-

mail e na página da DAC.

8.3  -  A  admissão  obedecerá  à  ordem de  classificação dos  candidatos.  Em caso  de

empate, será considerada a nota na entrevista como critério de desempate. A persistir,

será escolhido o estudante com maior idade.

8.4 - No ato da admissão, o estudante deverá entregar declaração de regularidade de

matrícula e assinar o termo de compromisso.

8.5 - O presente processo seletivo, terá validade julho de 2018.

8.6 - O estágio não caracterizará vínculo empregatício, nem gerará qualquer obrigação

trabalhista.

8.7  -  O  estudante  receberá  certificado  ao  final  da  atividade,  assim  como

certificado/declaração  de  participação  na  organização  de  cursos,  eventos  e  outras

atividades, que porventura venha a colaborar.

8.8  -  Possíveis  questões  não  previstas  em  edital  serão  sanadas  pela  comissão  de

seleção ou através do telefone (34) 3855-9397.

Rio Paranaíba, 21 de agosto de 2018.

Washington Martins Pontes

Técnico em Educação Física

UFV-CRP



ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO INTERNO

EDITAL N.º01/2018

Nome: _________________________________________________________________

Curso matriculado: ________________________________ Matrícula UFV: __________

Telefone: (___) _____________ E-mail: ______________________________________



ANEXO II

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO INTERNO

EDITAL N.º01/2018

BAREMA DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO

Candidato:___________________________________________________________

CRITÉRIOS

Avaliação
Pontuação

Máxima
Nota

1ª Etapa – Currículo 50 pontos

Experiência (monitor/treinador) na área esportiva e ou cultural

– 05 (cinco) pontos para cada 06 meses
 20 pontos

Curso na área esportiva e ou cultural – 05 (cinco) pontos para

cada curso declarado
10 pontos

Participação em projetos voltados para atividades esportivas e

ou culturais – 05 (cinco) pontos para cada 6 meses.

 

10 pontos

Curso  de  Excel/Word  –  05  (cinco)  pontos  para  cada  curso

declarado
10 pontos

2ª Etapa - Entrevista 50 pontos

Verificação de habilidades (experiências) necessárias 
para o estágio

20 pontos

Reação e atitudes do candidato frente as questões 
apresentadas

15 pontos

Interesse e disponibilidade na área em questão 15 pontos

TOTAL
100

PONTOS

Rio Paranaíba, 21 de agosto de 2018

Comissão Interna de Seleção


	ANEXO II

