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SETOR DE PUBLICAÇÕES

EDITAL N.º 001/2019 – 26 de agosto de 2019
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA

O SETOR DE PUBLICAÇÕES da Faculdade Luciano Feijão realizará processo de
seleção de BOLSISTA mediante condições estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETIVO
1.1. O processo de seleção deste Edital é destinado aos(às) alunos(as) da
Faculdade Luciano Feijão;
1.2. O objetivo do presente edital é o recrutamento de bolsista para desempenhar
funções de Secretariado para Assuntos Editorias.
1.2.1. As tarefas relativas à função estão descritas no Capítulo II do
Regulamento do Setor de publicações, quando trata da Estrutura
organizacional do Setor. Especialmente o art. 5º e art. 12, incisos I e
II.
Obs.:
O
Regulamento
encontra-se
disponível
no
https://flucianofeijao.com.br/novo/wpcontent/uploads/2016/08/regulamentacao_do_setor_de_publicacoes.pdf).

link

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O processo seletivo será constituído da seguinte forma:
2.1.1. Prova de seleção;
2.1.2. Análise do histórico escolar;
2.1.3. Entrevista mediante pré-seleção realizada através da análise do
histórico e da prova de seleção.
3. DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
3.1. São requisitos para inscrição neste edital:
3.1.1. Ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos da
Faculdade Luciano Feijão;
3.1.2. Estar cursando a partir do 2º período do curso;
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3.1.3. Ter disponibilidade para 20 (vinte) horas semanais distribuídas em
dois turnos no horário da tarde e/ou da noite, a combinar com o
responsável pelo setor.
4. DA DOCUMENTAÇÃO
4.1. Os candidatos deverão apresentar no momento da inscrição os seguintes
documentos:
4.1.1. Ficha de inscrição (Anexo 1) preenchida;
4.1.2. Foto 3x4;
4.1.3. Histórico escolar atualizado;
4.1.4. Declaração de matrícula no semestre 2019.2, que pode ser
solicitada na Secretaria Geral do Aluno;
4.1.5. Declaração de disponibilidade de tempo (Anexo 2), confirmando o
requisito descrito no subitem 3.1.3.
5. DA INSCRIÇÃO
5.1. As inscrições estarão abertas de 26 de agosto a 27 de setembro de 2019;
5.2. As inscrições serão feitas na recepção da Faculdade Luciano Feijão e deverão
ser efetivadas mediante conferência de toda a documentação descrita no
item 4 deste edital;
5.3. A homologação do resultado das incrições será publicada nas redes sociais
da Faculdade Luciano Feijão bem como em seu site e também nos
flanelógrafos dos corredores da instituição. Uma cópia desse documento
também estará disponível na recepção da faculdade bem como no próprio
setor de publicações.
5.4. Cabe exclusivamente ao candidato acompanhar a divulgação de todas as
etapas do processo, desde a inscrição; não cabendo ao Setor qualquer
responsabilidade caso o candidato perca alguma data em uma das fases da
seleção.
6. DA SELEÇÃO
6.1. A seleção constará de três fases, conforme descrito no item 2 deste edital;
6.2. A prova de seleção constará:
6.2.1. Da revisão/reescrita de um texto com diversos problemas de
linguagem, desde ortografia, concordância, regência, pontuação e
acentuação, até organização das ideias, coerência e coesão;
6.2.2. Da elaboração de um texto de intenções em que o(a) candidato(a)
descreverá por que se considera apto(a) ao cargo;
6.2.3. Critérios de habilidade linguística como correção na escrita e
clareza na organização/exibição de ideias serão considerados na
avaliação do candidato;
6.2.4. A prova de seleção terá duração máxima de 4 (quatro) horas.
6.3. Serão selecionados para a entrevista todos aqueles que obtiverem nota
mínima 7,0 na prova de seleção;
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6.4. Durante a entrevista, serão observadas habilidades do(a) candidato(a) com
ferramentas como e-mail e editores de texto;
6.5. Ao final do processo seletivo, será selecionado(a) apenas um(a) estudante
para ocupar o cargo de Secretário(a) para Assuntos Editoriais.
7. DA CARGA HORÁRIA
7.1. Inicialmente, o estágio terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais,
distribuídas em acordo com o responsável pelo Setor.
8. DA VIGÊNCIA E DO VALOR DA BOLSA
8.1. O contratro de estágio terá duração de 06 (seis) meses, com possiblidade
de renovação por mais 06 (seis) meses.
8.2. A bolsa mensal será no valor de R$ 600,00 equivalente à carga horária
descrita no item 7 deste edital e relativa ao desenvolvimento das
atividades descritas no item 1.2. deste mesmo edital.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O presente edital está de acordo com a política editorial da Faculdade
Luciano Feijão descrita em seu Plano de Desenvolvimento Institucional
e regida pelo Regulamento do Setor de Publicações no capítulo sobre sua
Estrutura Organizacional.
9.2. Quaisquer dúvidas sobre o processo podem ser sanadas mediante contato
com
o
setor
responsável
através
do
email
publicacoes@flucianofeijao.com.br
10. DO CRONOGRAMA
Inscrições

26 de agosto a 27 de setembro

Homologação das inscrições

01 de outubro

1ª fase: Prova de seleção

03 de outubro

Resultado da 1ª fase

10 de outubro

2ª fase: Entrevistas

16 e 17 de outubro

Resultado da 2ª fase

24 de outubro

Início do contrato

FEVEREIRO DE 2020

Léo Mackellene
Editor-chefe do Setor de Publicações
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EDITAL N.º 001/2019 - ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO

Foto 3x4

Inscrição nº _____________
NOME:
CURSO:

NASCIMENTO: _____/ _____/ _____
PERÍODO (em 2019.2):

ENDEREÇO:

CONTATOS:
E-mail __________________________________________________________________________________________
Telefone com whatsapp ______________________________________________________________________
Outras informações que o(a) candidato(a) considera relevantes:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Declaro, para os devidos fins, que as informações mencionadas acima são a mais pura expressão
da verdade,

______________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

.....................................................................................................................
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO − Inscrição nº _____________
CANDIDATO(A): ____________________________________________________________________________________
RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: _________________________________________________________________
DATA DE INSCRIÇÃO _______/ _______/ _______
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EDITAL N.º 001/2019 - ANEXO 2
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Eu,

______________________________________________________________________,

aluno

regularmente matriculado(a) no curso de ________________________________ da
Faculdade Luciano Feijão, _____ período, declaro, para os devidos fins, de acordo
com o item 4.1.5. deste edital, ter disponibilidade para desempenhar as funções
de Secretário(a) para Assuntos Editoriais por 20 (vinte) horas semanais a serem
distribuídas em dois turnos no horário da tarde e/ou da noite, a combinar com
o responsável pelo Setor de Publicações.

______________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

