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Edital Nº 042022 – Recrutamento de Aluno UNIDEP para atuar como ALUNO 

ESTAGIÁRIO BOLSISTA. 

O Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP) torna pública a abertura das 

inscrições do processo de seleção para Aluno Estagiário Bolsista conforme informações 

abaixo: 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Nome da vaga prevista neste edital: Aluno estagiário bolsista 

 Quantidade de vagas disponíveis: 01 (uma) 

 Setor de alocação da vaga: Universidade Aberta à Terceira Idade - UNATI 

 Carga horária: Carga horária de 12h semanais envolvendo, a participação nas aulas 

da UNATI (online e presencial). As aulas ocorrem no período da manhã (terças e 

quintas-feiras, das 8h às 11h), totalizando 6h semanais. Demais carga horária semanal 

poderá ser cumprida pela manhã e à tarde, conforme alinhamento a ser feito com a 

Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 

(PROPPEXII). 

 Período de inscrições: até 24/02/2022 – atenção para as orientações de inscrição 

informadas no tópico 4 deste edital. 

 Valor da bolsa: Valor da bolsa igual a 50% da mensalidade líquida (valor após 

possíveis benefícios já concedidos) paga pelo aluno conforme curso em que está 

matriculado e auxílio transporte. Exceto para: alunos FIES 100%, alunos PROUNI 

100%; alunos FIES a partir de 2018. 

 Público: Alunos da graduação matriculados nos cursos mencionados abaixo: 

o Administração; 

o Ciências Contábeis; 

o Direito; 

o Educação Física Bacharelado; 

o Enfermagem; 

o Engenharia Civil; 

o Engenharia Elétrica; 

o Engenharia do Software; 

o Fisioterapia; 

o Publicidade e Propaganda; 

o Psicologia; 
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o Tecnologia em Estética e Cosmética; 

o Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas. 

 

2. REQUISITOS PARA OCUPAR A VAGA 

 Prontidão para aprender; 

 Estar no 3º período de seu curso ou já ter cursado pelo menos 40 créditos; 

 Habilidade de comunicação; 

 Dinamismo; 

 Criatividade; 

 Interesse pelo relacionamento e troca de experiências com pessoas da terceira 

idade; 

 Habilidade com ferramentas digitais: gravação de vídeos; elaboração de tutoriais; 

publicação de materiais na internet para mobilização de público-alvo; realização 

de contatos; 

 Disposição para o trabalho em parceria. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A VAGA 

3.1 Principais atribuições: 

 Apoio quanto à documentação do setor; 

 Preparação e aplicação de atividades para o público-alvo; 

 Elaboração de materiais (textuais, áudio, vídeo, apresentações etc.) dirigidos ao 

público-alvo, conforme necessidades do setor; 

 Contato com o público-alvo através de diferentes canais de comunicação; 

 Mobilização do público-alvo. 

 

3.2 Habilidades e competências: 

 Comunicação assertiva; 

 Prontidão para aprendizagem; 

 Tolerância e paciência; 

 Afetividade; 

 Escuta ativa e empatia; 

 Respeito à diversidade; 
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 Pontualidade; 

 Proatividade; 

 Liderança; 

 Organização; 

 Flexibilidade para trabalho em parceria. 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 
 

4.1 Inscrição: 

Para se inscrever é necessário tomar conhecimento dos itens propostos neste edital, 

com atenção à formação, experiência, habilidades e competências. 

A partir da análise do edital, é necessário acessar o formulário disponível no link 

abaixo, responder as perguntas solicitadas e anexar o currículo ao final. 

 
Link para acesso ao formulário de inscrição: 

https://forms.gle/MjPFuasYWrZ8Vir16 

 
 

4.2 Análise e triagem de currículos: 

Todos os formulários e currículos serão analisados e triados a partir das informações 

disponibilizadas pelos candidatos. 

 
4.3 Entrevistas: 

As entrevistas serão agendadas previamente pela equipe do GESTA com os candidatos 

selecionados para esta etapa. O processo seletivo será composto pela análise do currículo, 

avaliações, prova técnica e entrevistas. Podem ser utilizadas também outras ferramentas que o 

UNIDEP entender necessárias para este processo de seleção. 

 
4.4 Resultado e entrega de documentação 

O resultado do processo seletivo será informado para os candidatos finalistas até 

11/03/2022. O candidato selecionado para ocupar a vaga será orientado quanto ao processo de 

admissão. 

 
Pato Branco, 21 de fevereiro de 2022 

https://forms.gle/MjPFuasYWrZ8Vir16
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Cláudia Roberta Facin 

Pró-Reitora Administrativo Financeira 

 

 
 

Marielle Sandalovski Santos 

Pró-reitora PROPPEXII 

 

 

Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenadora do GESTA 


