
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL N° 01/2015 – PROGEP
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS PARA ATUAREM COMO ESTAGIÁRIOS NO
ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – UFPel

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP da Universidade Federal de
Pelotas – UFPel, torna pública a abertura de inscrições para a seleção de estagiários de
nível superior, em acordo com a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e a Orientação
Normativa Nº 04, de 4 de julho de 2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – MPOG.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A presente seleção será regida por este Edital e será executada pela Universidade
Federal de Pelotas, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP. Os
estagiários selecionados atuarão no âmbito desta Instituição, de acordo com as
vagas que surgirem, recebendo para tanto, bolsa-estágio mensal conforme o
estabelecido na Orientação Normativa Nº 04/2014 – MPOG.

2. DA REMUNERAÇÃO

2.1 Durante o período de vigência do contrato, o estagiário receberá mensalmente R$
364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) referente a 20 (vinte) horas semanais
e R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) para os contratos de 30 (trinta) horas
semanais, acrescidos de R$ 6,00 (seis reais) de auxílio-transporte em pecúnia por
dia efetivamente estagiado.

2.2 É de reponsabilidade do estagiário selecionado, a entrega de todos os documentos
exigidos para a formalização e manutenção do Termo de Compromisso de Estágio
– TCE, junto à PROGEP, para que este não tenha a sua bolsa-estágio suspensa.

2.3 O pagamento da bolsa-estágio e do auxílio a que os estagiários fizerem jus será
efetuado através do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos –
SIAPE.



3. DOS REQUISITOS

3.1 Poderão inscrever-se no cadastro de estágios, alunos regularmente matriculados
em Instituição de Ensino Superior, a partir do 2º semestre letivo(ou do 2º ano, no
caso de curso anual) e que não sejam formandos no semestre da assinatura do
TCE.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 O período mínimo de contrato de estágio não obrigatório será de 06 (seis) meses,
portanto, alunos matriculados no último semestre letivo, com previsão de
conclusão do curso no primeiro semestre de 2015, não poderão participar do
processo seletivo.

4.2 As inscrições serão feitas exclusivamente na página na PROGEP com o
preenchimento da ficha de inscrição no seguinte endereço eletrônico:
http://wp.ufpel.edu.br/progep/cadastro-para-estagio-ufpel/. Não serão aceitas
outras formas de inscrição.

4.3 O período de inscrições será das 14h de 07 de abril de 2015 às 13h de 17 de abril
de 2015.

4.4 No momento da inscrição, o candidato deverá anexar histórico acadêmico
atualizado, com os dados do último semestre cursado, assinado e carimbado pela
secretaria do curso ou instituição de ensino ou com o código de autenticação do
sistema que o emitiu.

4.5 Cada estudante poderá inscrever-se em quantas vagas tiver interesse, desde que o
seu curso de graduação seja contemplado pela vaga disponível, conforme quadro
do Anexo I.

4.6 A inscrição implica na aceitação dos seus termos e dos prazos estabelecidos.

5. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

5.1 Do total de vagas que virem a surgir serão reservadas 10 % (dez por cento) para
candidatos com deficiência, de acordo com o previsto no §2º do artigo 7º da
Orientação Normativa Nº 04/2014 (MPOG).

5.2 Para concorrer à vaga nesta condição, o candidato deverá informar na ficha de
inscrição, o tipo de deficiência e entregar, junto à documentação para admissão,
atestado médico atualizado para fins de comprovação da deficiência informada.

5.3 O candidato declarado com deficiência poderá ser convocado pela Junta Médica
Oficial da Instituição, a qual emitirá parecer conclusivo acerca do atendimento das
condições do candidato para a vaga de estágio.

5.4 O candidato que não se enquadrar como pessoa com deficiência, segundo parecer
da Junta Médica, concorrerá de formar regular à vaga de estágio.

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO



6.1 A 1ª etapa da seleção terá caráter classificatório e eliminatório e terá como base a
média geral do histórico escolar e o número de disciplinas já cursadas pelo
candidato, tendo o primeiro critério peso 4 e o segundo critério peso 6, sendo o
primeiro candidato na ordem de classificação aquele que tiver a pontuação mais
alta considerando estes dois critérios.

6.2 Os candidatos que passarão para a 2ª etapa, composta pela entrevista com o
supervisor da unidade na qual o estagiário irá realizar suas atividades, se dará
conforme o quadro abaixo:

Quantidade de vagas oferecidas
por tipo de vaga

Número de candidatos a serem convocados para a
próxima etapa (entrevista), de acordo com a

ordem de classificação
1 vaga Até 5 candidatos

2 a 5 vagas Até 10 candidatos
6 ou mais vagas Até 2x o número de vagas oferecidas

6.3 Todos os candidatos empatados na última posição, baseado no quadro do item
anterior, passarão para a etapa da entrevista.

6.4 O resultado da 1ª etapa será divulgado no dia 20/04/2015, juntamente com os
horários e os locais das entrevistas da 2ª etapa. O candidato que não comparecer
à entrevista, conforme o dia e horário estipulado, estará automaticamente
excluído do certame.

6.5 Para as vagas do tipo “LIG” e “UA”, não haverá a segunda etapa, sendo o critério
de classificação apenas a pontuação obtida na 1ª etapa.

6.6 O resultado final, com base na pontuação da entrevista, será divulgado no dia
30/04/2015 e os candidatos selecionados terão 5 dias úteis para trazer à PROGEP
a documentação exigida para a assinatura do contrato.

6.7 Os candidatos não selecionados, mas aprovados de acordo com os critérios acima,
poderão ser convocados para atuarem na UFPel até dezembro de 2015.

7. DO DESLIGAMENTO

7.1 O estudante poderá ser desligado do estágio nas seguintes hipóteses:

I – automaticamente, ao término do estágio;
II – a pedido do estagiário;
III – após decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se
comprovada a avaliação de insuficiente do estagiário no órgão;
IV – a qualquer tempo, no interesse da Administração;
V – em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação assumida no TCE;
VI – pelo não comparecimento, sem justificativa, por mais de 05 (cinco) dias
consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30 (trinta) dias durante todo o
período do estágio;
VII – pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o
estagiário; e
VIII- por conduta incompatível com a exigida pela Administração.



8. CRONOGRAMA

8.1 O cronograma do processo está apresentado no quadro abaixo:

DATA ETAPA

07/04/2015 PUBLICAÇÃO DO EDITAL

07/04/2015 a
17/04/2015

PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO NO SITE:
http://wp.ufpel.edu.br/progep/cadastro-para-estagio-
ufpel/

20/04/2015 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA E
CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA

22/04/2015 a
29/04/2015

PERÍODO PARA ENTREVISTAS (2ª ETAPA)

30/04/2015 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

30/04/2015 a
07/05/2015

PRAZO PARA RECURSO EM RELAÇÃO AO RESULTADO
FINAL

08/05/2015 CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS

11/05/2015 a
15/05/2015

PRAZO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
PARA ASSINATURA DO TCE NA PROGEP

25/05/2015 a
29/05/2015

SEMANA PARA ASSINATURA DO TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO

01/06/2015 PREVISÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES

Pelotas, 07 de abril de 2015.

Sergio Eloir Teixeira Wotter
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas


