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EDITAL PROGEPE Nº 124 DE 21 DE JULHO DE 2017

PROCESSO SELETIVO ESTÁGIO REMUNERADO Nº 01/2017

O Pró-Reitor  de Gestão  de Pessoas  da Universidade  Federal  da Integração Latino-Americana  –
UNILA, conforme competências delegadas por meio da Portaria UNILA nº 175, de 10 de abril de
2017, torna público o presente Edital de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação
de Estagiários de nível superior, na modalidade profissional de jovens e adultos na UNILA, por
tempo determinado, conforme a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, Orientação Normativa do
MPOG n° 04 de 04 de julho de 2014 e Resolução CONSUN Nº 06/2015, de 30 de março de 2015,
nos termos que seguem:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1  O  Processo  Seletivo  tem  por  finalidade  o  cadastramento  e  seleção  de  estudantes  de  nível
superior,  na modalidade profissional de jovens e adultos  para atuarem junto à UNILA, realizando
Estágio Remunerado, conforme Quadro de Oferta de Vagas (Anexo I) deste edital.

1.2  O  processo  seletivo  será  regido  por  este  Edital  e  eventuais  editais,  erratas,  aditamentos,
instruções, comunicados e convocações dele decorrentes observando a legislação vigente.

1.3 O ato da inscrição implicará em plena concordância com os termos do Edital, não podendo, o
candidato, alegar desconhecimento sobre as regras nele contidas.

1.4 Para o desenvolvimento do Estágio será designado um Servidor para acompanhar as atividades
do estagiário. 

2. DAS VAGAS

2.1  Serão  disponibilizadas  11 vagas  de  estágio  neste  Edital  e  destinadas  a  Estudantes  de  nível
superior,  na  modalidade  profissional  de  jovens  e  adultos matriculados  em cursos  de  graduação
oferecidos pela UNILA e que atendam aos requisitos estabelecidos no Anexo I.

2.2 O estágio, de que trata este Edital, terá duração de 6 meses, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, se houver interesse das partes, desde que não ultrapasse 24 (vinte e quatro)
meses, exceto para os estagiários que se enquadrem como Pessoas com Deficiências – PCD’s que
poderão ter prazo estendido até o final do curso, conforme Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008,
sendo remunerado por Bolsa Auxílio, conforme Anexo I, mais auxílio-transporte.

2.3  As  vagas  constantes  no  Anexo  I  deste  Edital  referem-se  a  Estágio  Não  Obrigatório,  não
acarretando vínculo empregatício, conforme legislação vigente.
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3. DAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD’s 

3.1 Ficam reservadas aos candidatos com deficiência, 10% das vagas disponibilizadas por este Edital
(Anexo I).
3.2  No  caso  de  o  percentual  não  resultar  em  um  número  inteiro,  o  quantitativo  será  aquele
decorrente do arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
3.3 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos para a seleção, bem como se as atribuições relacionadas são compatíveis com a deficiência
que possui.
3.4 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato do preenchimento da ficha de
inscrição, informar o tipo de deficiência que possui e anexar o laudo médico atualizado, carimbado e
assinado.
3.5 O candidato que declarar possuir deficiência também deverá cumprir a exigência do IRA igual
ou superior a 3,0 e não ter sido reprovado, em nenhuma disciplina, por falta nos últimos 2 semestres.
3.6 O candidato que declarar possuir deficiência poderá ser convocado a comparecer à Junta Médica
da UNILA, a qual emitirá parecer conclusivo acerca do atendimento das condições do candidato
com deficiência. Podendo, de acordo com o parecer da Junta Médica, ser alterada a classificação do
resultado, mesmo que este já tenha sido divulgado e o estagiário já esteja atuando.
3.7  O candidato  que  não comparecer  à  perícia  médica  ou  não se  enquadrar  como pessoa  com
deficiência, segundo o parecer da Junta Médica, concorrerá às demais vagas regulares.
3.8  Não  havendo  candidatos  com  deficiência,  todos  concorrerão  com  as  vagas  de  ampla
concorrência.

4. DOS REQUISITOS PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS

a) Ser aluno dos cursos previstos no Anexo I;
b) Estar regularmente matriculado no nível exigido para a vaga desejada;
c) Não ter sido reprovado, em disciplinas, por falta nos dois últimos semestres do curso;
d) Possuir compatibilidade entre o horário em que será desenvolvidas as atividades do Estágio e das
disciplinas em que estiver matriculado;
e) Não acumular nenhum tipo de auxílio/bolsa;
f) Não estar cursando o último semestre do curso.

5. DAS INSCRIÇÔES

5.1 As inscrições são gratuitas e realizar-se-ão no período de 25 de julho a 06 de agosto de 2017.
5.3 O candidato deve inscrever-se em uma (01) área de formação, devidamente especificada no Re-
querimento de Inscrição, de acordo com o Quadro de Oferta de Vagas constante no Anexo I deste
Edital.
5.3.1 No caso de haver mais de uma inscrição será considerada a última realizada.
5.3.2 Para se inscrever o candidato deverá:

a) Acessar e preencher o formulário eletrônico no site: https://inscreva.unila.edu.br/
b) Anexar no sistema inscreva a relação de documentos exigidos no item 5.4, na forma no item
5.4.1.
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5.4 Documentos para inscrição:
I – Histórico Escolar (emitido nos últimos 30 dias) – (exceto para Arquitetura e Urbanismo)
II – Curriculum Vitae
III – Carta de intenção (exceto para História – América Latina).
IV – Portfólio (apenas para Arquitetura e Urbanismo)
V – Laudo médico atualizado (para candidatos PCD’s)

5.4.1 Os documentos deverão estar no formato .pdf, e não deverão ultrapassar 2Mb (dois megabyte)
e portfólio não poderá ultrapassar 10 Mb (dez megabytes).

5.5 Para concorrer as vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato deverá indicar esta
opção no Requerimento de Inscrição e anexar o laudo médico atualizado e carimbado conforme o
item 3.4 deste Edital.

5.6 A homologação das inscrições será publicada no site da UNILA no dia 07 de agosto de 2017.

5.7 Recursos e informações sobre indeferimento de inscrições no processo de seleção devem ser
encaminhados através do e-mail concurso  s@unila.edu.br no dia 08 de agosto de 2017.

6. DO PROCESSO SELETIVO

6.1  O  Processo  seletivo  será  realizado  em  apenas  uma  etapa,  sendo  de  caráter  eliminatório  e
classificatório, conforme Anexo I do presente Edital.

6.2 A Carta de Intenção deverá conter uma breve apresentação, objetivo do estágio e atividades que
pretende desenvolver como estagiário. 

6.3 O resultado de cada área será calculado da seguinte forma:

Administração
Publica e Políticas

Públicas

Ciências
Econômicas

História – América
Latina

Arquitetura e
Urbanismo

Relações Internacionais e
Integração

-Carta  de  intenção
-IRA

-Carta  de  intenção
-IRA

-Prova objetiva 
-IRA

-Carta  de  intenção
-Portfólio

-Carta de intenção 
-IRA

*Cada item será calculado em uma escala de 0 a 10. 
**A nota final será a média aritimética dos (2) dois itens.

6.5 Será eliminado o candidato que possuir nota inferior a 3 (três) pontos de IRA.

6.6 Será eliminado o candidato que tiver reprovação por falta nos dois últimos períodos do curso.

6.7 São critérios de desempate para fins de classificação:
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a) O candidato que estiver no período mais avançado;
b) Maior IRA;
c) Maior nota na Prova objetiva (para alunos de História – América Latina);
c) Maior nota no Portfólio (para os alunos de Arquitetura e Urbanismo);
d) Maior nota na Carta de Intenção;
e) Maior idade.

7. DA PROVA OBJETIVA (HISTÓRIA AMÉRICA LATINA)

7.1 A prova objetiva será aplicada no dia 14 de agosto de 2017.

7.2 O   local   e   o   horário   da prova   será   divulgado  em   Edital   específico   no   site:
www.unila.edu.br/concursos.

7.3 A prova, de caráter classificatório, terá valor de 10 pontos, distribuídos conforme consta abaixo: 
COMPOSIÇÃO DA PROVA

TIPO DE QUESTÃO
QUANTIDADE DE

QUESTÕES
PONTOS POR

QUESTÃO
TOTAL

Objetiva 10 1.0 pontos 10 pontos

7.4 As questões objetivas serão de múltipla escolha, com 4 alternativas cada.

7.5 O conteúdo programático está definido no Anexo II. 

8. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO E RECURSOS

8.1 O Resultado provisório do Processo Seletivo será disponibilizado no dia 17 de agosto de 2017
no site da UNILA: www.unila.edu.br .

8.2 Recursos e informações sobre o resultado provisório devem ser encaminhados para e-mail: con-
curso  s@unila.edu.br no dia 18 de agosto de 2017.

8.3 A Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo será publicada até  24 de agosto de
2017 no site da UNILA: www.unila.edu.br  .

8.4 Os candidatos classificados permanecerão em cadastro reserva por período de 06 meses a contar
da publicação do Resultado Final do Processo Seletivo, podendo ser prorrogado por igual período a
critério da Administração. 

9. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO E INICIO DAS ATIVIDADES DE
ESTÁGIO
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9.1 Os candidatos convocados deverão comparecer à PROGEPE, na sede da UNILA Vila “A” (das
8hs as 12hs, das 13hs as 17hs), para celebração do Termo de Compromisso de Estágio e do Plano de
Atividades de Estágio, respeitando o agendamento prévio feito pelo Departamento de Administração
de Pessoal – DAP.

9.2 É de responsabilidade do estagiário recolher a assinatura do Servidor orientador de estágio, no
Termo de  Compromisso,  no  Plano  de  Estágio  e  demais  documentos  decorrentes  da  relação  do
certame.

9.3  As  atividades  de  estágio  iniciarão  a  partir  de  01  de  setembro de  2017 em  local  e  hora
estipulados  no  Termo  de  Compromisso  de  Estágio,  com  duração  de  06  meses  podendo  ser
prorrogado a critério da Administração.

10. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO

10.1  Para  efetivar  a  contratação,  o  (a)  estudante  convocado  deverá  apresentar  os  seguintes
documentos:

a) Formulário de identificação (fornecido pela PROGEPE);
b) Certidão de nascimento, casamento ou de naturalização;
c) RG ou RNE (para estrangeiros);
d) Título de Eleitor (dispensável para estrangeiros);
e) Certificado de Reservista (dispensável para estrangeiros);
f) Comprovante de residência; 
g) Comprovante de dados bancários;
h) Cadastro de Pessoa Física – CPF, ou Comprovante de Inscrição do CPF;
i) Comprovante de Situação Cadastral no CPF;
j) Certidão de Quitação das Obrigações Eleitorais, que pode ser obtida no site do TSE; caso não seja
possível emitir  a Certidão de Quitação Eleitoral  pela Internet,  procure qualquer cartório eleitoral
para solicitar a emissão (dispensável para estrangeiros); 

10.2 As questões omissas serão tratadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas UNILA.

10.3 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Foz do Iguaçu, 21 de julho de 2017.

GERALDINO ALVES BARTOZEK
Pro Reitor de Gestão de Pessoas
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ANEXO I

Quadro de Oferta de Vagas:

CURSO REQUISITOS MÍNIMOS Forma de Avaliação C.H. SEM
BOLSA-

ESTÁGIO

N°
VAGAS
GERAL

UNIDADE
DE

ATUAÇÃO

Administração Pública e
Políticas Públicas

A partir do 4° período
Conhecimentos desejáveis em informática básica (pacote BrOffice). Noções de
Administração  Pública  Facilidade  em  comunicação  e  relacionamento
interpessoal.

-Histórico Escolar (IRA)
-Carta de intenção

20 h/sem R$ 364,00 01 IMEA

Administração Pública e
Políticas Públicas

A partir do 4° período
Conhecimentos desejáveis em informática básica (pacote BrOffice). Noções de
Administração  Pública  Facilidade  em  comunicação  e  relacionamento
interpessoal.

-Histórico Escolar (IRA)
-Carta de intenção

20 h/sem R$ 364,00 01 DAILAACH

Administração Pública e
Políticas Públicas

A partir do 4° período
Conhecimentos desejáveis em informática básica (pacote BrOffice). Noções de
Administração  Pública  Facilidade  em  comunicação  e  relacionamento
interpessoal.

-Histórico Escolar (IRA)
-Carta de intenção

20 h/sem R$ 364,00 01 DAILATIT

Administração Pública e
Políticas Públicas

A partir do 4° período
Noções básicas de informática  (pacote  BrOffice);  Noções de Administração
Pública; Noções de Políticas Públicas; Noções de estrutura e organização de
base de dados; Boa comunicação e bom relacionamento interpessoal; Prezar
pela ética no serviço público.

-Histórico Escolar (IRA)
-Carta de intenção

20h/sem R$ 364,00 01 PROEX

Ciências Econômicas 

A partir do 5° período
Conhecimentos básicos de planejamento estratégico, pacote básico de Libre
Office,  noções  básicas  de  indicadores  econômicos  e  macroeconomia.
Disponibilidade para atender demandas em reuniões.

-Histórico Escolar (IRA)
-Carta de intenção

20 h/sem R$ 364,00 01 DAILAESP

Arquitetura e Urbanismo
A partir do 7° período

Interesse em estudos urbanos.
-Histórico Escolar (IRA)

-Carta de intenção
20 h/sem R$ 364,00 02 SECIC

Relações Internacionais e
Integração

A partir do 5° período
Conhecimento  de  básico  informática  (pacote  BR  office), pró-atividade,  boa
comunicação, bom relacionamento interpessoal, habilidade para atendimento
ao público , conhecimento em espanhol e inglês.

-Histórico Escolar (IRA)
-Carta de intenção

20 h/sem R$ 364,00 01 PROINT

Relações Internacionais e
Integração

A partir do 5° período
Conhecimento  de  básico  informática  (pacote  BR  office), pró-atividade,  boa
comunicação, bom relacionamento interpessoal, habilidade para atendimento
ao público ,, conhecimento de espanhol e português.

-Histórico Escolar (IRA)
-Carta de intenção

20 h/sem R$ 364,00 01 PROINT

História - América Latina

Do 1º ao 6º período
O estagiário exercerá as atividades de aprendizagem, na seguinte área:
a) Organização, classificação e avaliação de documentos;
b)  Digitalização,  preparação e  separação  de documentos para  inclusão no
Assentamento Funcional Digital (AFD)

-Histórico Escolar (IRA)
-Prova Objetiva

20h/sem R$ 364,00 02 SEAIP

TOTAL 11 -

Obs.: O valor do Auxílio-Transporte resultará da correspondência estabelecida entre o valor diário total da despesa realizada com o transporte coletivo multiplicado 
por vinte e dois dias. No valor de R$ 6,00 diários (Total R$ 132,00).
Obs².: Será destinada 01 vaga para alunos PCD. 
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ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
HISTÓRIA – AMÉRICA LATINA

BERNARDES, Ieda Pimenta. Como avaliar documentos  de  arquivo. 1ª Ed. SãoPaulo:
Arquivo  do  Estado,  1998.  89  p.  Disponível  em:
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/como_avaliar_document
os_de_arquivo_volume_01.pdf>. Acesso em 20.07.2017.

BRASIL.  Lei  nº   12.527,   de  18  de  novembro  de  2011.  Regula  o  acesso  a
informações previsto no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso II do § 3º do art.37 e no § 2º
do art. 216 da Constituição Federal, altera a Lei n. 8.112, de 11 de  dezembro  de  1990;
revoga  a  lei  n.  11.111,  de  5  de  maio  de  2005,  e dispositivos da Lei n. 8.159, de 8 de
janeiro  de  1991;  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>.  Acesso  em
20.07.2017.

GONÇALVES,   Janice. Como   classificar   e   ordenar   documentos   de arquivos.
São    Paulo;    Arquivo    do    Estado,    1998.    38    p.    Disponível    em:
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/como_classificar_e_ord
enar_documentos_de_arquivo.pdf>. Acesso em 20.07.2017.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Portaria Normativa / SEGRT/MP Nº 04,de  10  de
março  de  2016.   Cria   o   Assentamento   Funcional   Digital–AFD.  Disponível   em:
https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/assentamento-funcional-digital/normativos>
Acesso em 20.07.2017.
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ANEXO III:

Cronograma de Atividades - PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO NA UNILA

Atividades Datas

Publicação do Edital de Seleção 124/2017 24/07/2017

Período de Inscrições 25/07/2017 a 06/08/2017

Edital de Homologação das Inscrições 07/08/2017

Recursos Resultado Homologação Inscrições 08/08/2017

Prova objetiva de História 14/08/2017

Edital de Resultado Provisório 17/08/2017

Recursos Resultados 18/08/2017

Homologação Resultado Final Até 24/08/2017

Início do Estágio Remunerado A partir de 01/09/2017
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