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ACORDO DE COOPERAÇÃO DE ESTÁGIO 

UFPEL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS E TECNOSUL – PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLOGICO 

Nº 002/2018 – PROCESSO 23110.032234/2018-10 

 

EDITAL nº 01 /2018 

EDITAL PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

 

1. Das vagas 

A seleção pública regulada por este Edital destina-se ao preenchimento de 20 a 30 vagas de 

Estágios de graduação nos cursos abaixo, modalidade de estágio obrigatório. 

 

 Ciência da Computação 

 Educação Física (Bacharelado) 

 Psicologia 

 Jornalismo 

 Letras/Redação e Revisão de Textos 

 Letras/ Tradução Espanhol-Português 

 Letras/ Tradução Inglês-Português 

 Administração 

 Processos Gerenciais 

 Arquitetura e Urbanismo 

 Designer Digital 

 Cinema de Animação 

 Bacharelado em Cinema e Áudio Visual 

 Designer Gráfico 

 Gastronomia 

 Relações Internacionais 
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2. Dos requisitos  

Para ser nomeado como estagiário, o interessado deverá: 

 

a) estar regularmente matriculado e frequente no semestre correspondente ao estágio obrigatório 

e mediante autorização da coordenação do curso; 

b) ter disponibilidade de 2 a 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período da manhã ou 

tarde, conforme acordo de disponibilidade de aluno e empresa; 

c) ter conduta compatível com o exercício das atribuições do estágio. 

 

3. Das inscrições 

As inscrições serão realizadas no período de 05/09/ a 21/09/2018. 

Para requerer sua inscrição, o candidato deverá encaminhar seu currículo para o endereço 

Eletrônico estagioparquetecnologico@gmail.com, informando: 

 

a) Nome completo; 

b) Número de documento de identidade; 

c) Endereço eletrônico (e-mail) e telefones de contato; 

d) Instituição de ensino, curso e semestre em que está matriculado; 

e) breve relato de suas expectativas (máximo 6 linhas); 

 

O pedido de inscrição encaminhado sem os itens a, b, c ou d será desconsiderado. 

Para maiores dúvidas ou esclarecimentos, o candidato deverá entrar em contato pelo e-mail  

estagioparquetecnologico@gmail.com  ou diretamente na Administração do Pelotas Parque 

Tecnológico, na Av. Domingos de Almeida 1785, sala 32. 
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4. Do processo de seleção 

 

O processo de seleção compreenderá avaliação psicológica e entrevista. 

A 1ª etapa da seleção será realizada no dia 25 de setembro de 2018, às 10 (dez) horas para os 

candidatos que enviaram o currículo conforme o item 3, pela Coordenação do processo, no Pelotas 

Parque Tecnológico – Av.  Domingos de Almeida, 1785. 

Os candidatos aprovados na 1ª etapa serão comunicado por telefone para participarem da 2ª 

etapa, que será uma entrevista individual realizada entre os dias 27 de setembro a 3 de outubro 

pela empresa solicitante.  

 

5. Da divulgação dos resultados. 

A lista dos aprovados será divulgada através do site www.pelotasparquetecnologico.com.br no dia 

05 de outubro de 2018 a partir das 14 horas. 

 

Pelotas, 31 de agosto de 2018 

 

 

 

Coordenação de Estágios 

Pelotas Parque Tecnológico 

 

           Rosâni Ribeiro


