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Processo de Seleção de Bolsistas/ Estágio para Novas Tecnologias e Iniciação Científica 

Edital Nº 03/2018 

 O Centro Universitário UNIFTEC torna público o presente edital de Seleção de 

Bolsistas para cadastro, na qualidade de estagiários e para candidatos a Programas de 

Iniciação Científica, nos projetos de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias da 

instituição. 

1. Do objetivo 

1.1 O projeto Bolsa de Estágio e de Iniciação Científica tem por objetivo o crescimento 

profissional dos estudantes através de sua inserção em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias, ligados a empresas parceiras. 

2. Do período de inscrição 

2.1 Os interessados deverão encaminhar seu currículo, junto com o comprovante de matrícula 

e Histórico Escolar digitalizado para o e-mail rh@acad.ftec.com.br no período entre 20/10 e 

10/11. 

3.   Do valor da bolsa e dos benefícios  

3.1 Aos candidatos selecionados como estagiários serão ofertados os seguintes benefícios: 

 Bolsa auxílio de R$ 800,00. 

 Vale transporte. 

 Vale refeição. 

 Desconto nos cursos do UNIFTEC (54%). 

3.2 Aos candidatos selecionados para Programas de Iniciação Científica, será ofertado 

atestado de horas complementares a serem utilizadas para compor sua formação técnica ou 

superior. 

4.   Dos requisitos do candidato 

3.1 O candidato deve ter, no mínimo, 16 (dezesseis) anos completos. 
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3.2 Estar cursando ensino técnico ou superior, em cursos ligados à Tecnologia da Informação, 

dos quais podem vir a ser:  

Cursos técnicos: 

 Desenvolvimento de Sistemas. 

 Programação de Jogos Digitais. 

 Informática para Internet. 

 Desenvolvimento de Aplicativos Computacionais. 

 Entre outros afins. 

Graduações: 

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

 Ciências da Computação. 

 Engenharia da Computação. 

 Engenharia de Controle e Automação. 

 Engenharia de Software. 

 Jogos Digitais. 

 Sistemas da Informação. 

 Sistemas para internet. 

 Entre outros afins. 

3.4 Não possuir bolsa de pesquisa e/ou extensão remunerada. 

3.5 Conhecimentos/vivência com algoritmos e lógica computacional. 

3.6 Ter disponibilidade para dedicar-se 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais (no 

caso de bolsa estágio). 

3.7 Ter disponibilidade mínima de 6 horas semanais (no caso de Iniciação Científica). 

3.8 São características desejáveis ao perfil do estudante, que contarão como diferenciais: (i) 

trajetória de envolvimento participativo em atividades acadêmicas envolvendo projetos afins; 

(ii) afinidade/disposição para lidar com novas tecnologias e (iii) capacidade de interpretação 

de textos. 

3.9 Correlação comprovada entre as atividades desenvolvidas no estágio e a área de formação 

escolar do estagiário. 
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4. Do processo de seleção 

4.1 O processo de seleção será executado de acordo com os seguintes critérios: 

4.1.1 Primeira etapa: o candidato será contatado por telefone e/ou e-mail para a realização 

de prova objetiva de conhecimento em programação e lógica e uma redação, a ser aplicada dia 

17/11 às 09h00 com tempo de duração de até 2 horas e 30 minutos. Etapa eliminatória, com 

peso de 50% na avaliação geral da seleção. 

4.1.2 Segunda etapa: entrevista individual com membro do RH e/ou Coordenação do Projeto 

a ser agendada no período da tarde, conforme disponibilidade de agenda, entre 13:00 e 17:00 

horas. Etapa eliminatória, com peso de 25 % na avaliação geral da seleção. 

4.1.3 Terceira etapa: análise da prova objetiva, da redação e do rendimento escolar, 

conforme histórico encaminhado na inscrição. Peso de 25% na avaliação geral da seleção. 

5. Das listas de classificação 

5.1 A lista com a classificação dos candidatos será publicada no site www.ftec.com.br, no link 

Trabalhe Conosco. 

5.2 O candidato será chamado, por ordem de classificação, para compor a equipe dos projetos 

que estiverem em andamento. Aos demais, ficam em cadastro reserva, podendo ser chamados 

em um período de 1 (um) ano. 

5.3 Para admissão do estagiário, um membro do RH fará contato para solicitar os documentos 

necessários e encaminhar à assinatura do contrato. Nesse momento, serão definidos os 

horários em que as atividades serão desenvolvidas. 

5.4 Por ser um programa voluntário, o fato de o candidato ter participado da seleção e ser 

selecionado não obriga o UNIFTEC efetivar a contratação do mesmo. 

 

Caxias do Sul 20 de Outubro de 2018. 

Membro do RH responsável pelo edital: 

Josiane Assis da Rosa* 

 

* A via original encontra-se assinada 

http://www.ftec.com.br/

