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EDITAL Nº 04/2022 

EDITAL DE ESTÁGIO 

A Direção Geral da Faculdade do Maciço de Baturité (FMB), no uso de suas atribuições legais, 

torna público, para os alunos interessados, que se encontra aberta inscrição para a seleção de candidato 

(a) a estágio remunerado, realizar-se-á nos seguintes termos: 

1. Das vagas: 

1.1 Serão ofertadas (01) uma vaga para estágio, para atuar junto ao setor financeiro desempenhando 

as devidas atribuições no auxílio das atividades pertinentes com remuneração mensal no valor de 

400,00 (quatrocentos reais) com carga horária de 30hs semanais. 

2. Da inscrição: 

2.1 Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição e anexar o curriculum vitae e a 

declaração de matriculado em instituição de ensino superior, no seguinte link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-dzBoElWT_e_6c 

BftL0AOEoXm0e3bQImg7xSae80tlo2CQ/viewform?usp=sf_link                                                                

com o título (seleção de estágio) no período de 20 a 26.05.2022. 

3. Dos requisitos: 

3.1 Os candidatos à seleção deverão cumprir os seguintes requisitos: 

3.1.1 Ser aluno regularmente matriculado(a) em instituição de ensino superior e não está no último 

ano de término do curso; 

3.1.2 Apresentar disponibilidade de 30 horas semanais nos períodos tarde e noite. 

3.1.3 Estar em plena concordância com os termos deste edital. 

4. Da seleção: 

4.1 O processo seletivo será acompanhado por uma Comissão de Seleção composta para esse fim; 

4.2 A seleção dos candidatos para as vagas constará de análise de currículo (classificatória e 

eliminatória) e entrevista individual onde serão analisados os seguintes requisitos: 
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Formação; 

Experiência; 

Comunicação; 

Compromisso; 

Colaborativo (trabalho em equipe); 

Organização; 

Flexibilidade; 

5. Dos Resultados: 

5.1 A relação final dos selecionados será divulgada dia 30.05.2022 

5.2 No caso de empate entre os candidatos serão considerados os seguintes critérios, em ordem de 

prioridade: O candidato com maior idade; 

5.3 Os candidatos desistentes serão imediatamente substituídos, seguindo a ordem da listagem oficial; 

5.4 Na hipótese de não preenchimento da vaga, a Direção Geral poderá realizar outro processo seletivo 

no prazo de 10 (dez) dias, divulgado em edital específico. 

6. Da contratação: 

6.1 No ato da admissão, o candidato selecionado firmará termo de compromisso para o cumprimento 

satisfatório das suas atividades. 

6.2 O candidato deverá comparecer na instituição no prazo devidamente determinado para contratação 

munido dos seguintes documentos: 

Identificação pessoal (Carteira de Identidade); 

Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

Comprovante de Residência; 

declaração da Instituição que estuda 

7. Cronograma de Divulgação: 

Período das inscrições 20 a 26.05.2022 

Realização das entrevistas A combinar 

Resultado Final 30.05.2022 

 


