
EDITAL INTERNO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO PARA SELEÇÃO DE 

ESTAGIÁRIO(A) PARA A COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA 

UNICAMP 

 

O INSTITUTO DE QUÍMICA da UNICAMP faz saber que estão abertas, no período de 05 A 11 DE 

MARÇO DE 2021, as inscrições do Processo Seletivo para o preenchimento de 01 (uma) vaga de 

estágio para atuar junto à Coordenadoria de Pós-Graduação do instituto. 

1. Requisitos para a Inscrição 

1.1. Ser estudante de curso superior de Administração, Administração Pública, Gestão Pública, 

Recursos Humanos ou Gestão Empresarial. 

2. Inscrição 

2.1. O requerimento de inscrição deverá ser feito entre os dias 05 e 11 de março de 2021 através 

do LINK com o upload (em formato PDF) dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação com foto; 

b) Comprovante de matrícula do semestre atual no referido curso; 

c) Currículo resumido (máximo duas páginas); 

3. Características do Estágio 

3.1. O estagiário ou estagiária cumprirá jornada de 30 (trinta) horas semanais, de segunda a sexta-

feira das 9 às 15 horas. 

3.2. O estagiário ou estagiária receberá, a título de bolsa, a importância mensal de R$ 902,14 

(novecentos e dois reais e catorze centavos) além e auxílio transporte, no valor R$ 247,50 (duzentos 

e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). 

3.3 O estágio terá prazo inicial de 6 meses, podendo ser prorrogado à critério do Instituto de 

Química da Unicamp. 

4. Procedimento de Seleção 

4.1. A seleção do estagiário ou estagiária será realizada em duas etapas: 

a) A primeira etapa consistirá da análise dos documentos enviados e relacionados no item 2.1, sendo 

que somente os candidatos e candidatas habilitados que atendam aos requisitos deste edital serão 

convocados para a segunda etapa. 

b) A segunda etapa consistirá de entrevista, que será realizada de forma virtual e individual, no dia 

15 de março de 2021. O candidato receberá a convocação para a entrevista por e-mail até o dia 14 

de março de 2021 e, neste dia, também será divulgada a lista de inscritos e horários das entrevistas 

no site do IQ/UNICAMP (em www.iqm.unicamp.br, Menu Institucional, Concursos e Processos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyntYCGjd-IAeIf5Gl7JcFpen9zUlCvkph9T3_aDltpFZumw/viewform


Seletivos). A entrevista terá duração de 15 minutos e avaliará a pertinência do perfil do candidato 

ou candidata à vaga. 

4.2. Os critérios de seleção para todas as etapas são: a) ser estudante de graduação matriculado em 

curso superior de Administração, Administração Pública, Gestão Pública, Recursos Humanos ou 

Gestão Empresarial (a); b) ter disponibilidade de 30 horas semanais; c) é desejável que o candidato 

ou candidata tenha experiência em atividades administrativas. 

4.3. O edital do Processo Seletivo será divulgado nas redes sociais do IQ-UNICAMP (facebook e 

Linkedin) e na página do Instituto www.iqm.unicamp.br. 

4.4. O Resultado será divulgado no dia 16 de março de 2021 em www.iqm.unicamp.br, Menu 

Institucional, Concursos e Processos Seletivos 

5. Atribuições do Estagiário 

5.1. O estagiário será responsável por: 

● Inserir e atualizar de dados de alunos nos bancos de dados;  

● Acompanhar a entrega de Relatório de Atividades Discentes e demais obrigações do aluno 

de pós-graduação com o Programa;  

● Produzir e encaminhar de documentos a membros da comunidade, departamentos internos 

e órgãos externos; 

● Auxiliar na elaboração de pautas e súmulas; 

● Atualizar informações no site da CPG-IQ; 

● Demais rotinas administrativas da Secretaria de Pós-graduação do IQ-Unicamp. 

6. Disposições Finais 

6.1. O estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza com a Universidade e sua 

realização dar-se-á mediante Termo de Compromisso firmado entre o estudante e a Funcamp, com 

interveniência obrigatória da Instituição de Ensino. 

6.2. Ocorrerá a extinção do estágio: 

a) Automaticamente, ao término do período estabelecido no Termo de Compromisso, se não houver 

prorrogação pelo Instituto de Química. 

b) A qualquer tempo, por conveniência e oportunidade do Instituto de Química 

c) A pedido do estagiário ou estagiária. 

6.3. O estágio terá início a partir de 05 de abril de 2021. 

Campinas, 05 de março de 2021 

Responsáveis pelas informações deste edital: 

Nome: Diego Banhos Matrícula: 292230 

Nome: Izabel Ribeiro Filippi Matrícula: 291191  

http://www.iqm.unicamp.br/

