EDITAL PARA ESTÁGIO NO NUPE-FAESF
Se você tem habilidades para a Pesquisa e/ou Extensão e deseja conhecer um pouco mais de
perto essas atividades, seja estagiário do NUPE-FAESF. Queremos que você seja a voz dos
alunos da IES e nos transmita idéias de melhora e, ao mesmo tempo, que viva uma experiência
no mundo da Investigação e Extensão.
Carga horária: a carga horária estimada será de 10-20h mensais, distribuídas de mútuo acordo
e entre o NUPE e os estagiários. É uma carga horária estimada já que a carga de trabalho é
flutuante, mas não excederá estas horas.
Período de estágio: 6 meses (setembro a Dezembro).
Funções do estagiário: O estagiário do NUPE não terá uma função específica durante todo o
estágio. As funções variarão entre as seguintes:
- Revisão inicial de pôsteres: supervisão das normas formais.
- Revisão inicial de artigos: supervisão das normas formais.
- Apoio no planejamento e elaboração de guias, e-books, cursos.
- Organização das jornadas acadêmicas e científicas (em colaboração com as comissões
organizadoras): Emissão de certificados, publicidade. Relações públicas e outros.
- Enlace entre o NUPE e alunos da FAESF
- Aplicação de questionários e/ou entrevistas para programas de melhoria.
- Outras atividades de Pesquisa e Extensão que se estime necessárias.
Todas as funções serão desempenhadas sob supervisão de um professor ou colaborador da
IES. As tarefas serão distribuídas, sempre que possível, de acordo com as preferências e
habilidades dos estagiários. Os estagiários receberão uma capacitação gratuita para realizar
algumas dessas funções.
Retribuição: O estágio não é remunerado. Entretanto, os estagiários poderão participar
gratuitamente das atividades de Pesquisa e Extensão da FAESF com exceção dos cursos livres.
No final do estágio receberão um certificado de 120h.
Requisitos: Ser aluno regulamente matriculado em qualquer curso de graduação da FAESF.
Critérios de seleção: Serão considerados os critérios de seleção expostos na tabela 1 (em
anexo). Não será necessário aportar documentação que acredite a pontuação, mas esta pode
ser requisitada em qualquer momento do processo seletivo.
Se a organização estimar conveniente, os candidatos serão convidados a participar de uma
entrevista, que também contará pontos, na primeira semana de setembro, ou solicitar uma
avaliação do candidato por parte do seu coordenador.
Inscrições: Os interessados deverão enviar a ficha de inscrição (anexo 1) preenchida à
nucleodepesquisa@faesfpi.com.br até o dia 31 de agosto de 2018. As solicitudes serão
respondidas via e-mail. Por favor, em “assunto” colocar “estágio NUPE”.
Prof. Dra Marina Bucar Barjud
Diretora NUPE-FAESF

Anexo 1. Ficha de inscrição.
1. Identificação:
Nome completo:
E-mail
Curso
2. Pontuação
Característica

Bloco
Pontuação
Possível
(pontos por
unidade/ano)
2
1,5
3
2
1,5
1,5
1,5
1,5

Quantidade Pontuação
do
candidato

Participação em jornadas científicas
Pôsteres apresentados
Artigos publicados ou capítulos de livro
Participação em comissões organizadoras
Monitoria
Participação em jornadas acadêmicas
Participação em projetos de extensão
Participação em grupos de
pesquisa/ligas/empresaJR/NAF ou similar (especificar:
___________________)
Realização do Curso “como escrever um artigo científico”. 1
Pontuação por módulo realizado e superado.
Conhecimentos básicos do programa Microsoft Excel.
1
Conhecimentos básicos do programa Corel Draw
1
Total
Se você realizou uma atividade de Pesquisa ou Extensão que não está contemplada na tabela
1, por favor, CITE abaixo.

3. CITE no máximo 5 características suas que agregariam valor à equipe do NUPE-FAESF.

4. Explique em, no máximo, 5 linhas, porque você gostaria de ser estagiário do NUPE-FAESF.

5. Enumere, por ordem de preferências, as funções que você prefere desempenhar.
- Revisão inicial de trabalhos científicos
- Apoio no planejamento e elaboração de guias, e-books, cursos.
- Organização das jornadas acadêmicas e científicas
- Enlace entre o NUPE e alunos da FAESF
- Aplicação de questionários e/ou entrevistas para programas de melhoria.
- Outras atividades de Pesquisa e Extensão que se estime necessárias.

