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EDITAL Nº 01 /2023 

EDITAL DE ESTÁGIO 

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

público, para os alunos regularmente matriculados e frequentes nos cursos de graduação, de instituições 

de ensino superior devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação/MEC, que se encontra 

aberta inscrição para a seleção de candidato (a) a estágio remunerado para Maracanaú, realizar-se-á 

nos seguintes termos: 

1. Das vagas: 

1.1 Serão ofertadas (03) três vagas para estágio sendo (1) uma para PCD com remuneração mensal no 

valor de 400,00 (quatrocentos reais) mais ajuda de custo, (1) para Mídias Sociais com remuneração 

mensal no valor de 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais) mais ajuda de custo e (1) Administrativo 

remuneração mensal no valor de 500,00 (quinhentos reais) mais ajuda de custo com carga horária de 

30hs semanais para todos. 

 

2. Dos requisitos: 

2.1      Os candidatos à seleção deverão cumprir os seguintes requisitos: 

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

de término do curso; 

2.1.2 Apresentar disponibilidade de 30 horas semanais nos períodos Manhã ou Tarde; 

2.1.3 Facilidade para o trabalho em equipe; 

2.1.4 Boa comunicação, organização, pro atividade; 

2.1.5 Habilidades em escrita cientifica e rotinas administrativas; 

2.1.6 Para a vaga destinada a PCD, deverá apresentar atestado médico comprovando a sua deficiência. 

2.1.7 Para a vaga destinada a Mídias Sociais o candidato deve estar cursando os cursos de Publicidade 

e propaganda, Marketing ou áreas afins. 

2.1.8 Para a vaga destinada a Administração o candidato deve estar cursando os cursos de 

Administração, Pedagogia ou áreas afins e conhecimento no Pacote Office. 

http://www.faculdadefmb.edu.br/


2.1.9 Estar em plena concordância com os termos deste edital; 

 

3. Da duração do estágio: 

3.1 O termo de compromisso de estágio terá duração de 06 (seis) meses, 

podendo ser prorrogado, a critério da FMB, por igual período até o limite 

de 24 (vinte e quatro) meses, não ultrapassando a data de formatura do 

discente. 

4. Da inscrição: 

 

4.1 O período de inscrição será de 02 a 10 de janeiro de 2023. 

4.2 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://www.faculdadefmb.edu.br/nucleo-de-estagio-e-carreira/. 

4.2 A FMB não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de falha de ordem técnica 

de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 

por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

4.3 Não serão aceitos pedidos de inscrição por meio diverso do previsto neste edital, bem como fora 

do prazo. 

 

5. Da seleção: 

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

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

eliminatória) e/ou entrevista individual onde serão analisados os seguintes requisitos:  

▪ Formação; 

• Experiência; 

• Comunicação; 

• Compromisso; 

• Colaborativo (trabalho em equipe); 

• Organização; 

• Flexibilidade; 

 

6. Dos Resultados: 

 

https://www.faculdadefmb.edu.br/nucleo-de-estagio-e-carreira/


6.1 A relação final dos selecionados será divulgada dia 

12.01.2023, pelo link https://www.faculdadefmb.edu.br, de acordo 

com o cronograma previsto neste edital; 

6.2 No caso de empate entre os candidatos serão considerados os 

seguintes critérios, em ordem de prioridade: O candidato com maior 

idade; 

6.3 Os candidatos desistentes serão imediatamente substituídos, seguindo a 

ordem da listagem oficial; 

6.4 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. 

 

7. Da contratação: 

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

satisfatório das suas atividades. 

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

munido dos seguintes documentos: 

7.2.1 Identificação pessoal (Carteira de Identidade); 

7.2.2 Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

7.2.3 Comprovante de Residência; 

7.2.4 Declaração da Instituição que estuda 

7.3 A rescisão do contrato de estágio não gera qualquer direito indenizatório ao estagiário, exceto no 

caso de ele receber bolsa-estágio e não houver usufruído do recesso remunerado, proporcional ou 

integral, durante a vigência do contrato celebrado, que fará jus ao seu recebimento em pecúnia. 

 

8. Disposições Finais 

8.1 Os candidatos classificados além do número de vagas previstas neste edital ocuparão o cadastro 

de reserva, por ordem de classificação, e poderão ser convocados durante o período de vigência desta 

seleção;  

8.2 O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a este processo de 

seleção é de inteira responsabilidade do candidato.  

8.3 A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza. 
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9. Cronograma de Divulgação: 

Período das inscrições 01 a 10.01.2023 

Realização das entrevistas A combinar 

Resultado Final 12.01.2023 

 


