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EDITAL Nº 002/2018 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO  

 
 
 
A Diretora Geral da Faculdade Gianna Beretta, no uso de suas atribuições legais e normativas, torna pública  
a abertura de processo seletivo simplificado para a seleção de estagiário, de caráter não-obrigatório, nos 
termos a seguir: 
 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1. O presente processo seletivo é destinado a alunos regularmente matriculados no curso de graduação em 
Biblioteconomia, sendo que o candidato selecionado exercerá suas atividades na Biblioteca da Faculdade 
Gianna Beretta, conforme tabela a seguir: 
 

LOTAÇÃO HORÁRIO 
CARGA 

HORÁRIA 
VALOR  

DA BOLSA 
AUXÍLIO 

TRANSPORTE 
Nº VAGAS 

BIBLIOTECA 08:30h às 13:30h 
30 horas 
semanais 

R$ 450,00 R$ 50,00 01 + CR 

  * CR = Cadastro reserva 
 
1.2. Atividades a serem desenvolvidas durante o estágio:  
I. Auxiliar na avaliação, seleção, classificação e indexação de livros, documentos, fotos, músicas e arquivos 

digitais, planejamento e organização da Biblioteca; 
II. Atender ao público; 
III. Auxiliar a coordenação e demais colaboradores no desenvolvimento de ações que visem à melhoria da 

qualidade dos serviços prestados ao público; 
IV. Prestar apoio administrativo; 
V. Desempenhar outras atividades relacionadas à área de atuação. 
 
 
2. ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO 
 
2.1. O estágio será desenvolvido sob supervisão e acompanhamento do responsável pela Biblioteca e tem 
como objetivo promover o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização curricular, propiciando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições poderão ser realizadas no período de 3 a 7 de fevereiro de 2018, no horário das 9h às 21h, 
na Secretaria da Faculdade Gianna Beretta.
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3.2. São documentos obrigatórios para a inscrição: 
a) Declaração de matrícula regular no curso de Biblioteconomia;  
c) Histórico acadêmico/escolar dos períodos já cursados; 
d) Curriculum vitae simplificado. 
  
 
4. DA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
4.1. O processo de seleção será coordenado por uma comissão designada pela Diretora Geral da Faculdade 
Gianna Beretta e constará de análise curricular e entrevista, conforme tabela a seguir: 
 

ORD. ETAPA CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

01 
Análise 

Curricular 
Experiência (estágio ou emprego formal) e/ou 
envolvimento/produção acadêmico-científica na área 

Até 40 pontos 

02 Entrevista Descrição do que pretende desenvolver durante o estágio Até 60 pontos 

TOTAL 100 pontos 

 
4.2. As entrevistas ocorrerão no dia 8 de fevereiro de 2018, das 15h às 19h, na Biblioteca; 
 
4.3. O candidato deverá comparecer ao local da entrevista com antecedência mínima de 15 minutos; 
 
4.4. O candidato que não comparecer ao local de entrevista no horário estabelecido, estará automaticamente 
desclassificado; 
 
4.5. A classificação dos candidatos ocorrerá pela obtenção da maior pontuação, sendo considerado o 
rendimento acadêmico como critério de desempate; 
 
4.6. Em persistindo empate, prevalecerá o candidato de maior idade; 
 
4.7. O estágio não gerará vínculo empregatício entre o estagiário e a Faculdade Gianna Beretta, nos termos 
da Lei nº 11.788, de 2008; 
 
4.8. A duração do estágio não poderá exceder  a 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador 
de deficiência, conforme previsto na Lei nº 11.788, de 2008. 
 
 
5. DA CONTRATAÇÃO 
 
5.1. A contratação ocorrerá de acordo com os termos da Lei nº 11.788, de 2008.  
 
5.2. Ocorrerá o desligamento do estudante do estágio:  
I – automaticamente ao término do estágio; 
II – a qualquer tempo no interesse e conveniência da Faculdade Gianna Beretta; 
III – a pedido do estagiário; 
IV – em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assinatura 
do Termo de Compromisso;
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V – pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias consecutivos; 
VI – pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário;  
VII – por conduta incompatível com a exigida pela instituição. 
 
 
6. DOS REQUISITOS 
 
6.1. Poderão se inscrever os candidatos que preencham os seguintes requisitos: 
 
a) Estar regularmente matriculado e cursando o curso de Biblioteconomia, a partir do 5º período; 
b) Ter disponibilidade no horário de 08:30h às 13:30h para cumprir o estágio. 
 
7. DO RESULTADO 
7.1. O resultado final será publicado no dia 9 de fevereiro de 2018, no site da instituição, em   
www.gianna.com.br. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem todos os editais complementares referentes 
ao processo de seleção de estagiário que sejam publicados no endereço eletrônico www.gianna.com.br. 
 
8.2. A classificação do candidato no processo seletivo não gera o direito de ingresso na vaga, mas apenas a 
expectativa de celebrar o contrato de estágio, segundo a ordem de classificação; 
 
8.3. A concretização desse ato ficará condicionada à observância das disposições legais pertinentes e ao 
interesse, juízo e conveniência da Diretoria Geral 
 
8.4. Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou realizadas em local diferente do estabelecido neste Edital; 
 
8.5. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria Geral; 
 
8.6. Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

São Luís (MA), em 2 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

CÉLIA MARIA SANTOS REZENDE 
Diretora Geral 

 
 
 
 
 
 


