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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº 060
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
PROEXT – Convênio MEC/SESu nº 018/2012

O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições para seleção de estagiários do programa constante do Convênio MEC/SESu nº 018/2012, nos termos da Lei Federal nº 11.788/2008 e do Decreto Estadual nº 11.342/2008.

DAS INSCRIÇÕES:
PERÍODO

De 28/04 á 07/05/2014.
HORÁRIO
Das 08 às 12 horas, das 13 às 16 horas e das 17 às 21 horas
LOCAL
Protocolo Geral da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho

VAGAS E REQUISITOS:
Programa
Vagas
Requisitos
Programa de Apoio a Incubadoras de empreendimentos Solidários do Litoral Sul da Bahia.
04
- Ser aluno regular nos Cursos Administração, Economia de Graduação da UESC;
- Ter disponibilidade de tempo para realizar atividades nos turnos: matutino ou vespertino e para viagens.


CARGA HORÁRIA E ATRIBUIÇÕES	
Carga Horária
Atribuições
20 horas semanais.
- Estabelecer contato com pessoas da UESC e da sociedade em geral para desenvolvimento das atividades de incubação de empreendimentos de economia solidária;
- Participar de reuniões e sessões do grupo de estudos;
- Ministrar aulas e atuara como ser monitor de oficinas e cursos;
-Colaborar na montagem e concretização de eventos de interesse técnico;
-Elaborar relatórios e materiais similares, bem como produtos acadêmicos;
- Atuar como consultor de projetos orientando tecnicamente os empreendimentos;
-contribuir na formação de grupos e orientar a formação de associações e correlatos.

MODALIDADE :

 Contratação de estagiário de acordo com a Lei do Estágio nº 11.788/2008;



 VIGÊNCIA E REMUNERAÇÃO

A bolsa terá duração de 06 (seis) meses, podendo ser renovada de acordo com a avaliação feita pelo coordenador do projeto e duração do convênio;
O valor da bolsa auxílio será o estabelecido no plano de trabalho do projeto;
A contratação do estagiário ficará condicionada a liberação e disponibilização dos recursos do convênio em epígrafe.


DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Curriculum Vitae na plataforma Lattes (comprovado);
Declaração de disponibilidade de tempo para o projeto;
Comprovante de matrícula;
R.G. e CPF (cópias);
Histórico escolar com Coeficiente de Rendimento Acadêmico.


A SELEÇÃO: A seleção constará de:

AVALIAÇÃO
DATA
HORÁRIO
LOCAL
Análise do Curriculo Lattes, Histórico escolar com Coeficiente de Rendimento Acadêmico  e Entrevista
09/05/2014
09:00 ás 12:00horas
14:00 ás 15:30 horas
Sala da reunião da Pro - reitoria, 1º andar da torre


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 10 de abril  de 2014.




EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO


