MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM
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CAMPUS DO MUCURI
Rua do Cruzeiro, nº 01 - Bairro Jardim São Paulo - 39803-371 - Teófilo Otoni - MG.
Telefone: (33) 3522-6037
EDITAL 001/2015 PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS
POPULARES DO VALE DO MUCURI

A Coordenação da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares do Vale do Mucuri –
ITCP/UFVJM da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM faz saber que no
período de 24/11/2015 a 01/12/2015, estarão abertas as inscrições para estágio remunerado, por meio de
bolsa de extensão no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) na Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares do Vale do Mucuri, com Carga Horária Semanal de 20 (vinte) horas.
OBS: No dia 01/12/2015 as inscrições serão encerradas às 23:59h.
1. Constitui objeto deste Edital, a contratação de estagiários para realizarem atividades
junto à "Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares do Vale do Mucuri – ITCP/UFVJM”.
2. Serão admitidos a participar do certame os estudantes regularmente matriculados nos Cursos de
Graduação da UFVJM cursando preferencialmente a partir do 2º período até o 5º período, não excluindo
estudantes de outros períodos.
2.1. Para o processo de inscrição, os candidatos deverão enviar os seguintes documentos em PDF:
2.1.1. Histórico Escolar constando o coeficiente de rendimento acumulado;
2.1.2. Cópia do Currículo.

2.2. Toda a documentação deverá ser enviada para o e-mail itcpufvjm@gmail.com
3. A seleção consistirá de:
3.1. Avaliação do coeficiente de rendimento acumulado (10 pontos);
3.2. Análise do currículo (30 pontos);
3.3. Dinâmicas (30 pontos)
3.4. Entrevista (30 pontos).
Totalizando 100 pontos.
4. A lista de inscrições homologadas será divulgada do dia 04/12/2015 no quadro de avisos da ITCP, Sala
do NEGED (Prédio do NIPE), quadro de avisos do prédio de aulas, e pelo facebook da ITCP.
5. A entrevista e as dinâmicas serão realizadas do dia 07/12/2015 à 10/12/2015, sendo o cronograma
divulgado juntamente com a lista de inscrições homologadas.
6. A classificação final será pela ordem decrescente da somatória dos pontos obtidos no coeficiente de
rendimento, análise do currículo, entrevista e dinâmicas de grupo. Os candidatos classificados, mas não
contemplados dentro do quadro de bolsa previstos, serão incluídos no cadastro de reserva.
7. O resultado será divulgado no dia 11/12/2015 e afixado nos quadros de avisos do bloco de aulas (prédio

verde/UFVJM).
8. Os candidatos terão o prazo de 01 (um) dia para apresentação de recurso, junto à Comissão de
Avaliação, a partir da divulgação do resultado.
9. Em caso de empate na classificação será considerado como critério de desempate a nota da dinâmica de
grupo;
10. Os estudantes classificados deverão participar obrigatoriamente de cursos de formação a serem
promovidos posteriormente pela ITCP-UFVJM. Aqueles que não participarem estarão automaticamente
excluídos do quadro de bolsistas da ITCP-UFVJM.
11. O estágio terá duração de 12 (doze) meses, iniciando no próximo semestre letivo, podendo ser
prorrogado a critério exclusivo da ITCP/UFVJM.
12. O estagiário cumprirá uma jornada de 20 (vinte) horas semanais, lotado para exercício nos horários da
manhã, da tarde ou noite, conforme necessidades da ITCP/UFVJM.
13. A presente seleção se destina à aprovação de estudantes universitários da UFVJM, inicialmente no
número de vagas previsto neste edital, a saber:
10.1. Dez vagas
14. O estágio será remunerado, com valor previsto de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
15. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação.
Teófilo Otoni, 23 de dezembro de 2015.
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