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Edital Nº 07/2022 - Recrutamento UNIDEP 

GESTA - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

 

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

inscrições para o processo de seleção para preenchimento de vaga de estágio voluntário no 

setor de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização. 

 

1 RESUMO E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Setor de alocação da vaga: Mobilidade Acadêmica e Internacionalização 

1.2 Vagas de estágio voluntário previstas neste edital: 1 
1.3 Período de inscrições: 29/04/2022 a 11/05/2022. 

1.4 Formulário para formalizar a inscrição, enviar currículos 

https://forms.gle/wPjEP6M3Kta9odcT8. 

1.5 E-mail para obter informações e sanar dúvidas: joao.faccio@unidep.edu.br e 

gesta@unidep.edu.br 

1.6 Entrevista por competências com Coordenação do Setor e Gesta: A ser agendada. 

1.7 Início das atividades: 23/05/2022. 

1.8 Encerramento do contrato voluntário: 05/12/2022. 

 

2 SOBRE O SETOR DE ALOCAÇÃO DA VAGA 

O setor de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização tem por objetivo promover programas 

de cooperação acadêmica, técnica, científica e cultural entre o UNIDEP e outras instituições, 

inseridas nos territórios nacional e internacional, que contribuam para a viabilização de ações 

de mobilidade acadêmica e internacionalização. 

 

3 DAS VAGAS  

3.1 Especificações gerais do estágio: voluntário  

3.1.1 Atribuições da vaga: 

O (a) aluno (a) pode estar cursando quaisquer dos cursos de Graduação do UNIDEP, a partir 

do primeiro período.  

Esta vaga é dedicada para a contratação de um estudante, no formato Estágio Voluntário, 

Mobilidade Acadêmica e Internacionalização, com carga horária de 12h na semana, a serem 

distribuídas conforme acordo entre setor e aluno (a), com contrato até 05 de dezembro de 2022. 
 

3.1.3 Habilidades interpessoais: 

O (a) candidato (a) deve possuir ou almejar as seguintes habilidades: 

- Comunicação clara e proativa; 

- Interesse em tópicos relativos à internacionalização; 

- Boa escrita em Língua Portuguesa; 

- Dominar ferramentas de comunicação (mídias sociais; blogs); 

- Conhecimento em língua estrangeira é um bom diferencial; 
 

3.1.4 Carga horária: 12h semanais com distribuição a definir. 
 

3.1.5 Formato de trabalho: presencial, junto à Coordenação de Mobilidade Acadêmica e 

Internacionalização. 

 

4 SOBRE O ESTÁGIO VOLUNTÁRIO 

https://forms.gle/wPjEP6M3Kta9odcT8
mailto:joao.faccio@unidep.edu.br
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4.1. Ao aderir à modalidade de estágio voluntário, o estudante não será remunerado, tampouco 

terá vínculo empregatício com o Centro Universitário de Pato Branco.  

 

5 INSCRIÇÃO  

5.1 As inscrições ocorrerão no período de 30/04/2022 a 11/05/2022. 

5.2 Para participar do processo seletivo, o candidato deverá responder ao formulário 

disponível em: https://forms.gle/wPjEP6M3Kta9odcT8  

5.3 Não serão aceitas inscrições posteriores aos prazos indicados. 

 

6 DA SELEÇÃO 

6.1 A seleção será composta pelas seguintes etapas: 

6.1.1 Da análise de currículo.  

6.1.2 Do cumprimento ao edital e requisitos.  

6.1.3 Do resultado de entrevista por competências.  

 

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 A inscrição implicará no compromisso tácito, por parte do inscrito, de aceitar as condições 

e informações previstas neste edital, estabelecidas para o processo de seleção vigente.  

7.2 A classificação no processo seletivo não assegura ao candidato direito subjetivo a assumir 

a vaga.  

7.3 Os casos omissos serão decididos pela Pró-Reitoria Administrativo-Financeira. 

 

Pato Branco (PR), 29 de abril de 2022. 

 

 

 
____________________________________ 

Cláudia Roberta Facin 

Pró-Reitora Administrativo-Financeira 

 
____________________________________  

Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenação do GESTA 

 

 
________________________________ 

Prof. João Faccio 

Coordenação do Núcleo de  

Mobilidade Acadêmica e Internacionalização 

https://forms.gle/wPjEP6M3Kta9odcT8

