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EDITAL DE ESTÁGIO NO LABORATÓRIO 
MULTIDISCIPLINAR DE TECNOLOGIAS SOCIAIS 

(LTMS) 
UPE/Garanhuns - UFAPE 

2020-2021 

 
 
As coordenações dos Cursos de Licenciatura em Computação (LC) e de Bacharelado 
em Engenharia de Software (ES) da Universidade de Pernambuco - Campus 
Garanhuns, tornam público à comunidade acadêmica desta IES o presente edital e 
convida os interessados a inscreverem-se nos termos aqui estabelecidos. 
 

1. DO OBJETIVO 
1.1. Este Edital tem por objetivo fortalecer os cursos de Computação da 

UPE/Garanhuns, bem como fomentar o desenvolvimento de competências e 
habilidades que estimulem o interesse na busca de soluções tecnológicas 
para as mais vastas situações sociais do cotidiano, mediante o exercício do 
Estágio Remunerado sob orientação dos docentes responsáveis. 
 

2. DA INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES 
2.1. Este Edital está reservado ao preenchimento de 2 vagas de Estágio, sendo 

uma vaga para o curso de Licenciatura em Computação, e a outra vaga para o 
curso de Bacharelado em Engenharia de Software; ambos os cursos da 
UPE/Garanhuns. 

2.2. Alunos que já recebem outros tipos de bolsas não poderão candidatar-se ao 
Estágio; 

2.3. Dadas as especificidades do estágio, poderão participar os alunos a partir do 
3º período do curso de Engenharia de Software, e a partir do 5º período do 
curso de Licenciatura em Computação; 

2.4. As inscrições dos discentes ocorrerão no período de 29/05/2020 a 31/05/2020, 
através da entrega virtual do requerimento de inscrição (Anexo) para a 
coordenação dos respectivos cursos (LC: cleyton.rodrigues@upe.br, ES: 
emanoel.barreiros@upe.br ); 

2.5. Serão julgadas indeferidas as inscrições de candidatos que não preencham o 
pré-requisito constante nos itens 2.1, 2.2 e 2.3. 

 
3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

3.1. Caso haja um(a) único(a) candidato(a), desde que tenha sua inscrição 
deferida, será imediatamente considerado(a) selecionado(a) para o exercício 
do estágio. Em caso de mais de um(a) candidato(a) validamente inscrito(a), 
utilizar-se-ão os seguintes critérios de desempate, na ordem em que a seguir 
se apresentam: 
▪ Maior coeficiente de rendimento escolar; 
▪ Entrevista com os candidatos. 
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3.2. O desempate se fará utilizando apenas o primeiro critério, quando este for 

suficiente. Em persistindo-se o empate, utilizar-se-á o segundo e decisivo 
critério. 

3.3. A seleção será realizada paralelamente, para o curso de Licenciatura em 
Computação e para o Curso de Engenharia de Software; 

3.4. O resultado será divulgado até o dia 01 de junho do corrente ano no site do 
curso e/ou nas mídias sociais; 

3.5. Será formada uma lista de espera com os demais classificados da seleção; 
3.6. Os estudantes classificados em 1º lugar para cada curso deverão seguir as 

normas regimentais da Monitoria PFA 2020. 
 

 
4. DO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO REMUNERADO 

4.1. A atividade do Estágio será realizada no Laboratório Multidisciplinar de 
Tecnologias Sociais (LMTS) na UFAPE/Garanhuns no contraturno das aulas;  

4.2. Serão pagas duas bolsas (uma para cada curso) no valor de R$ 400,00, com 
duração de 09 meses, desde que haja liberação de recursos previsto no 
orçamento para o programa. O bolsista, durante a vigência da bolsa, não 
poderá receber outra modalidade de bolsa acadêmica oriunda do PFA. O 
aporte para a bolsa será proveniente do Edital de Monitoria PFA da 
PROGRAD da UPE; 

4.3. A carga horária total semanal do Estágio será de 12 h.  
4.4. O exercício do Estágio inicia-se quando de sua seleção pelo presente edital e 

normalização das atividades presencias na UFAPE; 
4.5. Em caso de desistência ou abandono do programa por parte do discente, o 

próximo classificado da lista de espera do seu respectivo curso será 
convidado a participar do Estágio. 

 
 

5. DA CLÁUSULA DE RESERVA 
5.1. As coordenações dos cursos de Licenciatura em Computação e Engenharia 

de Software reservam-se o direito de resolver os casos omissos no presente 
edital. 
 
 

Garanhuns, 29 de maio de 2020. 
 
 

_______________________________________________________ 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação 

 

_______________________________________________________ 

Coordenação do Curso de Engenharia de Software 
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ANEXO  – REQUERIMENTO DA INSCRIÇÃO 

 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – Campus Garanhuns 

 

Requerimento de Inscrição 

 

 

Pelo presente requerimento de Inscrição no Programa de Estágio Remunerado 

do LMTS, o (a) aluno (a) ____________________________________ 

cursando o ______ período do curso de [  ] Licenciatura em Computação [  ] 

Engenharia de Software, da Universidade de Pernambuco, Campus 

Garanhuns, solicita participar do processo de seleção. Nestes termos, o (a) 

aluno (a) afirma estar ciente dos Regulamentos da Instituição que regem os 

procedimentos a serem seguidos para a participar do processo de Estágio Não 

Obrigatório. 

Garanhuns, _____________ de _______________ de ______________. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

                               Aluno (a): 

                               Matrícula: 

 

 


