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EDITAL 001/2022 
 

 

SELEÇÃO PARA A CONCESSÃO DE ESTÁGIOS EM NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO  
 
 

A Universidade de Pernambuco / Multicampi Garanhuns tendo em vista o Decreto nº 32.948, de 19 de 

janeiro de 2009 que institui o Programa Bolsa-Estágio e a Lei do Estágio n° 11.788, de 25 de setembro de 

2008 que regula sobre o estágio de estudantes, comunica que estão abertas as inscrições para a 

SELEÇÃO DE CONCESSÃO EM ESTÁGIOS EM NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO. 

 
 
1. Das disposições preliminares 
 

1.1. Este processo seletivo destina-se ao preenchimento de 2 vagas de estágio para a Universidade de 

Pernambuco, Campus Garanhuns da seguinte forma: 

 
NÍVEL CURSO VAGAS 

Nível Superior Pedagogia 01 vaga - (Setor de Graduação) 

Nível Médio Ensino Médio  01 vaga 
(Biblioteca)  

 
1.2. O referido processo seletivo terá validade de 01 (um) ano a contar da publicação do resultado final, 

podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. 

1.3. O estágio será automaticamente encerrado com o afastamento ou conclusão do curso, não implicando 

em indenização, seja a que título for. 
 
2. Da Comissão Organizadora da Seleção 
 

2.1. A Comissão Organizadora, composta por 01 (um) docente, 03 (três) Analistas Técnicos e 02 (dois) 

Assistentes Técnicos da UPE Multicampi Garanhuns, será responsável pelo processo de seleção dos 

estagiários para atuarem na UPE Campus Garanhuns que assume a atribuição de elaboração do edital 

e seus anexos bem como da realização de todas as etapas que antecedem a contratação, ficando 

designados desde já os seguintes membros, sob a presidência do primeiro: 

 

 
NOME CARGO FUNÇÃO NA SELEÇÃO 

Rosângela Estevão Alves Falcão  Docente Presidente 
Amanda Gabrielle de Queiroz Silva Servidora Membro 
Jaqueline Fatima da Costa Buzzo Servidora Membro 

Jose Heladio Costa Dias Servidor Membro 
Marcia Teles Barros Servidora Membro 

Marillya de Moraes Monteiro Barbosa Servidora Membro 
 
 
 
3. Da Inscrição 
 
3.1. Os discentes interessados em participar deste processo seletivo, deverão comparecer ao Setor de 
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Recursos Humanos da UPE Multicampi Garanhuns com a documentação prevista no item 4.3 deste edital, no 

período de 7 a 8 de março de 2022, exclusivamente no horário das 8h00min ás 12h00min. 

3.2 São requisitos para a inscrição no processo seletivo: 

3.2.1 Para o Nível superior: estar cursando Pedagogia entre o 5º e o 6º período   (em 2021.2-Semestre 

Acadêmico).  

3.2.2 Para Nível Médio: estar cursando a 2ª Série do Ensino Médio (em 2022). 

3.2.3 Ter disponibilidade para estagiar por 04 (quatro) horas diárias perfazendo um total de 20 (vinte) horas 

semanais. 

3.2.5  Estar de acordo com as exigências deste Edital.. 

3.3 Para realizar a inscrição, será necessário preencher o formulário no RH Campus Garanhuns e trazer os 

documentos citados logo abaixo: 

3.3.1 Para Nível Superior: Histórico escolar do curso (em função da Pandemia, será admitida a 

apresentação do documento constante no SIGA em: Detalhamento de Discente – Historico Escolar 

Atualizado com matrícula no Semestre 2021.1 (vivenciado em 2021.1)  e do RG e CPF (Original e cópia) 

3.3.2 Para Nível Médio: Boletim escolar do ano anterior, Rg e CPF (Original e cópia). 

3.4 A inscrição do candidato implicará em conhecimento e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.5 A qualquer tempo se for detectada alguma irregularidade ou inexatidão nos dados informados pelo 

candidato no ato da inscrição ou em documentos apresentados, a UPE determinará o cancelamento da 

inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuizo das sanções 

penais cabíveis. 

 

4.  Da Seleção, critérios de avaliação e classificação e classificação 
 
4.1 O processo seletivo será composto de 03 (três) etapas: 

4.1.1 Para o Nível Superior:  redação, entrevista e análise do Histórico Escolar. 

4.1.2 Para Nível Médio:  boletim escolar, avaliação e entrevista. 

4.2 As notas valerão de 0 a 10 de acordo com o quadro abaixo: 

Nível Superior Nível Médio 

Redação 60% Boletim Escolar 40% 

Entrevista 20% Avaliação 40% 

Histórico Escolar 20% Entrevista 20% 

        

               

 

4.3 Serão considerados os seguintes critérios de avaliação para o nível superior: 

4.3.1  Redação: 

4.3.1.1 Domínio da norma culta portuguesa (3 pontos) 

4.3.1.2 Adequação ao tema proposto, qualidade e força de argumentos (2 pontos) 

4.3.1.3 Coerência de sentido, de construção e global do texto (2,5 pontos) 

4.3.1.5 Coesão textual (2,5 pontos). 

4.3.2  Na entrevista será considerada a capacidade de comunicação. 

4.3.3  No Histórico Escolar será considerada a média global. 
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4.4 Serão considerados os seguintes critérios de avaliação para o nível médio: 

4.4.1 No boletim escolar será feita uma média aritmética considerando as médias das notas nas 

disciplinas de português e matemática. 

4.4.2 Avaliação contendo 08 (oito) questões objetivas e subjetivas sobre conhecimento em atendimento 

ao público, de acordo com o conteúdo programático no anexo I. 

4.4.3 Na entrevista será considerada a capacidade de comunicação. 

 

4.5 Serão aprovados os candidatos que obtiverem a nota final superior a 7,0 (sete). 

4.6 Os candidatos aprovados serão ordinados em classificação de acordo com os valores decrescentes da 

nota final. 

4.7 os critérios de desempate serão: 

4.7.1 O candidato de maior idade; 

4.7.2  O candidato que obtiver maior nota na redação (para nível superior),  e  maior nota na avaliação 

(para nível médio). 

4.7.3 O candidato que obtiver maior média no histórico escolar (para nível superior), e maior média no 

boletim, conforme item 5.4.1 (para nível médio). 

 
5.    Do Calendário 
 

EVENTOS DATAS PREVISTAS LOCAL 

Inscrições       07 a 08/03/2022 RH Garanhuns 

Avaliação/Redação 10/03/2022 Biblioteca - Campus 
Garanhuns 

Entrevista  
11/03/2022 

Biblioteca - Campus 
Garanhuns 

Homologação do Resultado 
18/03/2022 Divulgação no site da 

UPE Campus Garanhuns – a 
partir das 10he nos murais 
informativos do Campus 

Interposição de Recurso 21/03/2022 RH Campus Garanhuns 

Resultado Final 25/03/2022 
Divulgação no site da 

UPE Campus Garanhuns – a 
partir das 10h e nos murais 

informativos da UPE 
 
 

 
5.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos previstos no calendário acima 

através do site http://www.upe.br/garanhuns e nos murais informativos do Campus. 
5.2.  As convocações serão realizadas via e-mail,  informados pelos candidatos no formulário de inscrição, 

sendo de responsabilidade do candidato a atualização dos mesmos junto a UPE Campus Garanhuns durante 

o período de validade do certame. 

5.3.  Após a convocação via e-mail o candidato terá o prazo de 03 (três) dias úteis (contados a partir do envio 

do e-mail) para comparecer à UPE Campus Garanhuns (com horário pré agendado através do e-mail do RH), 

munidos da documentação exigida no Item7.3 – Da Contratação, caso contrário estará automaticamente 

eliminado do processo seletivo sendo convocado o próximo candidato da lista de classificação. 

 
 
 








