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EDITAL Nº. 142/2022 

Processo seletivo de estagiários dos cursos de Ciências Biológicas, Jornalismo, 

Licenciaturas, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas em 

projeto financiado pelo Fehidro 

 
O Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci) da Universidade Católica (UNISANTOS), 

mantida pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, comunica aos estudantes de Ciências Biológicas, 

Jornalismo, Licenciaturas, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas 

interessados sobre a abertura de inscrições para o processo seletivo de estagiários em projeto 

financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). 

1. Das Condições Gerais 

a. Poderão participar do processo seletivo os estudantes regularmente matriculados em 

Curso de Graduação em Ciências Biológicas, Jornalismo, Licenciaturas, Pedagogia, 

Psicologia, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas1, que atendem ao pré-

requisito listado no item 3 deste edital; 

b. O processo seletivo será constituído em análise de currículo, histórico escolar, nota 

global do candidato e entrevista. 

2. Dos Objetivos 

Proporcionar ao estudante situações reais de trabalho por meio da execução de múltiplas tarefas 

individuais e em grupo, descritas no Anexo I deste documento, compreendidas no Empreendimento 

2020-BS-392, Curso de formação de agentes multiplicadores de ações de Educação Ambiental: 

Websérie Infantil da Água, Contrato 131/2021. Aprimorar a formação dos estudantes de Ciências 

Biológicas, Jornalismo, Licenciaturas, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Relações 

Públicas. Disseminar e incentivar o conhecimento na área de Recursos Hídricos da Baixada Santista. 

 

3. Dos Pré-requisitos  

Estar regularmente matriculado em um Curso de do 1º semestre ao 5º semestre. 

a. Estar regularmente matriculado em Curso de Ciências Biológicas, Licenciaturas, 

Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas1 Jornalismo1 do 

1º semestre ao 5º semestre; 
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b. Ter disponibilidade semanal para realização das atividades previstas no projeto de 

acordo com a carga horária prevista no plano de trabalho; 

c. Demonstrar interesse e habilidade para o desenvolvimento de atividades em equipe e 

práticas requeridas para o projeto;  

d. Apresentar bom desempenho escolar definido em histórico escolar por média global, 

preferencialmente 8,0. 

4. Das Inscrições 

As inscrições serão online, mediante entrega dos documentos listados no item 5 e serão recebidas até 

o dia 10/06/2022 pela Secretaria do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci), através 

do e-mail projetos.ipeci@unisantos.br. 

 

5. Dos Documentos Necessários para a Inscrição 

a. Curriculum Vitae padrão Lattes atualizado (para cadastrar novo currículo na 

plataforma lattes do CNPq acessar 

 https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio); 

b. Histórico Escolar ou Ficha Global;  

c. Comprovante de Matrícula; e 

d. Ficha de Inscrição (anexa ao Edital – Anexo II). 

Atenção: a ausência de qualquer documento acarretará na desclassificação do candidato. 

6. Do Processo Seletivo 

Etapa Cronograma 

Inscrições 20/05/2022 a 10/06/2022 

Entrevista com os inscritos 13/06/2022 a partir das 10h* 

Resultados 14/06/2022 

Assinatura do Contrato de Estágio 15/06/2022 às 10h 

*Os candidatos selecionados serão avisados por e-mail e por WhatsApp do horário da entrevista no dia 

10/06/2022 

a. A avaliação será realizada pela Pesquisadora e Coordenadora Científica do projeto, 

Profª. Me. Isabela Wippich Jorge, que poderá estar acompanhada dos demais 

pesquisadores componentes da equipe técnica da proposta. 
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b. A equipe técnica do projeto realizará entrevista com os candidatos inscritos em 

ambiente virtual com link, data e horário posteriormente divulgados por e-mail. 

Solicitamos que tenha um e-mail Gmail cadastrado para acessar mais facilmente a 

videoconferência. 

c. A classificação se dará em ordem crescente da média aritmética da média global do 

histórico escolar, análise do Currículo Lattes e entrevista. 

d. A entrevista será realizada pela Coordenadora Científica do projeto e equipe técnica 

envolvida e levará em conta a disponibilidade de horário para desenvolvimento das 

atividades, aptidão para desenvolvimento das atividades propostas e conhecimentos 

técnicos. 

e. Em eventuais casos de empate, o desempate dar-se-á priorizando-se o candidato de 

maior idade, persistindo o empate, na sequência o que estiver cursando semestre 

mais avançado. 

 

7. Das Vagas 

Será oferecida 01 (uma vaga): 

 

 01 (uma) vaga para estudantes de Ciências Biológicas, Jornalismo, Licenciaturas, Pedagogia, 

Psicologia, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. 

 
8. Das parcelas 

Serão pagas 10 (dez) parcelas, sendo que:  

a. Parcelas de 1 a 8:  no valor de R$ 759,75 (setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e 

cinco centavos);  

Parcelas de 9 e 10:  no valor de R$ 211,00 (duzentos e onze reais). As parcelas só serão 

pagas após a liberação da última parcela do empreendimento pelo Fehidro, que se dá após 

a finalização do projeto.  

 
9. Do início das atividades  

As atividades terão início no dia 1 de agosto de 2022, às 9h, no Campus Dom Idílio José Soares 

da Universidade Católica de Santos. Av. Conselheiro Nébias, 300. Santos, SP. 
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10. Da conclusão do Estágio 

Será concluído após a integralização das horas previstas, desenvolvimento das atividades 

previamente propostas de acordo com o Anexo I e a entrega dos relatórios circunstanciados com 

fotos das etapas desenvolvidas.  

 

11. Das informações adicionais 

A assinatura do contrato pelo estudante não está associada ao recebimento da parcela. O 

recebimento da parcela está condicionado ao início das atividades como descrito no item 9. 

 

Informações Adicionais: podem ser obtidas pelos endereços eletrônicos ipeci@unisantos.br, 

isabela.nocetti@unisantos.br ou dir.ipeci@unisantos.br. 

 

Santos, 20 de maio de 2022 

 

Profª. Drª. Adriana Florentino de Souza  
Representante Institucional SVSL - Projetos FEHIDRO 

Diretora 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – Ipeci 

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS 
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