
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
EDITAL Nº 003, DE 23 DE SETEMBRO DE 2014 PROGEP 

 
 
 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, torna público o lançamento do presente 

Edital e convida os discentes dos cursos de graduação regularmente matriculados da 

Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA a participarem do processo de seleção 

de estagiários, para o preenchimento de 2 (duas) vagas para estágio no Arquivo Central 

desta UFOPA, em conformidade com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 - Lei 

do Estágio. 

 
1 – DO ESTAGIÁRIO 
 
1.1 O estagiário de que trata este edital executará atividades no Arquivo Central da 

UFOPA, após firmar Termo de Compromisso com duração de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado por igual período. 

 

1.2  As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário serão as seguintes: 

a) proceder análise, higienização e armazenamento dos documentos; 

b) utilizar conhecimentos básicos de documento, documento de arquivo, 

fases do arquivo, classificação de documentos (protocolo), tabela de 

temporalidade documental; 

 

2- DAS VAGAS 

 

2.1 As vagas para estagiário serão preenchidas ao longo da validade da presente 

seleção, mediante convocação dos candidatos aprovados de acordo com a classificação. 

 

3 - DO VALOR DA BOLSA. 

 

3.1 O valor mensal da bolsa estágio será de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro 

reais) mais auxílio transporte de R$132,00 (cento e trinta e dois reais), totalizando o valor 

de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais). 
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4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO 

 

4.1 Será considerado apto a participar do processo seletivo o candidato que preencher 

cumulativamente as seguintes condições: 

a) estar cursando no mínimo o 3º e no máximo o 6º período dos cursos 

de História e de Direito na UFOPA; 

b) ter disponibilidade de 20 (vinte horas) semanais para o cumprimento das 

atividades no período disposto no item 1.2, deste edital; 

c) não ter vínculo empregatício nem receber remuneração equivalente; 

d) Índice de Desenvolvimento Acadêmico – IDA com média igual ou superior a 

7,00; 

e) ter apresentado, dentro do prazo previsto pelo edital, toda a documentação 

exigida. 

 

5 – DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1  As inscrições no processo seletivo serão realizadas no período de 24 de 

setembro a 03 de outubro de 2014, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 14h00 

às 18h00, no Arquivo Central, localizada na sala 109, andar térreo do Campus 

Amazônia. 

 

5.2  Como parte do processo de inscrição, os candidatos devem, 

obrigatoriamente, preencher o Formulário de Inscrição fornecido pela DGDP-UFOPA. 

 

5.3  Os candidatos inscritos serão previamente comunicados acerca das datas e 

horários da realização das etapas do certame. 

 
4 – DOS DOCUMENTOS 

 

4.1   No ato da inscrição o candidato deve apresentar o formulário de Inscrição 

devidamente preenchido (Anexo I), e o curriculum vitae com uma fotografia 3x4. 
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5 – DA SELEÇÃO 

 

5.1   A seleção será constituída de 02 (duas) etapas, do tipo eliminatória e 

classificatória, a seguir discriminadas: 

 

a)  Análise do Curriculum Vitae e dos demais documentos apresentados; 

b)  Entrevista com o candidato. 

 

5.2   A não apresentação, ou apresentação incompleta, da documentação exigida 

implicará a não avaliação do candidato. 

 

5.3   Na primeira etapa da seleção será averiguado se o candidato atende às 

condições essenciais para o desenvolvimento das atividades nas unidades 

administrativas. 

  

5.4   Serão avaliadas, na entrevista, a procedência e a veracidade das informações 

constantes do currículo acadêmico e dos demais documentos apresentados, além de 

outros critérios que a comissão avaliadora julgar relevantes. 

 

5.5       A classificação será efetuada mediante apuração do total de pontos obtidos na 

avaliação curricular e nas entrevistas, utilizando-se como critério de desempate os 

seguintes parâmetros nesta ordem: 

a) tiver maior idade; 

b) obtiver maior número de pontos na entrevista; 

c) obtiver maior número de pontos na avaliação curricular. 

 

6 – DA CONVOCAÇÃO 

 

6.1  A convocação será realizada mediante contato por telefone e/ou e-mails (correio 

eletrônico) constantes na ficha de inscrição, devendo o candidato, sendo classificado, 

mantê-los atualizados junto a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP e-mail 

(dgdp.ufopa@gmail.com). 

 

mailto:dgdp.ufopa@gmail.com
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6.2  Considera-se convocado o candidato que tiver sido contatado pelo menos três 

vezes por telefone e/ou três vezes por e-mail em três dias úteis diferentes. 

 

6.3  O candidato convocado que não se manifestar no prazo de 3 (três) dias úteis do 

envio da última mensagem eletrônica ou do último contato telefônico da Diretoria de 

Gestão de Pessoas será recolocado no final da lista de classificação. 

 

6.4  O candidato convocado poderá desistir da vaga, definitiva ou temporariamente. 

No caso de desistência temporária, o candidato poderá renunciar à sua classificação, e 

passará a posicionar-se em último lugar na lista dos aprovados, aguardando nova 

convocação, que poderá ou não se efetivar no período de validade desse processo 

seletivo. A desistência, definitiva ou temporária, poderá ser feita por meio de correio 

eletrônico a ser encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP. 

 

6.5  Será considerado desistente o candidato que, devidamente aprovado, convocado 

e uma vez recolocado no final da lista de classificação, se recusar a iniciar o estágio no 

prazo máximo de três dias úteis quando novamente convocado pela Divisão de 

Recursos Humanos. 

 

6.6  É de responsabilidade do candidato manter seu endereço eletrônico e telefones 

atualizados para viabilizar os contatos necessários. São de exclusiva responsabilidade 

do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados. 

 

6.7  O candidato convocado deverá apresentar a cópia e o original dos seguintes 

documentos: 

a) Registro Geral de Identidade – RG; 

b) CPF; 

c) Título Eleitoral; 

d) Certificado Militar (sexo masculino); 

e) Declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino; 

f) Comprovante de abertura de conta corrente. 
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6.8  Não poderão ser contratados os candidatos que realizam estágio em outra 

unidade dentro da UFOPA ou empresa privada, devendo o candidato ser desligado do 

órgão até a data de início de exercício na Unidade demandante da UFOPA. 

 

6.9  O resultado final do certame obedecerá à ordem decrescente da pontuação final 

dos candidatos, devendo os aprovados comparecerem à DGP para orientações relativas 

à formalização da bolsa. 

 

7 – DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

7.1  Este Processo Seletivo tem validade de 01 (um) ano, a contar da data de 

divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

a critério da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 

 

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 A jornada das atividades em estágio será de 20 (vinte) horas semanais, 

distribuídas, preferencialmente, em 4 (quatro) horas diárias, em horário e turno a serem 

definidos pela Unidade contratante sem prejuízo das atividades discentes. 

 

8.2 Os candidatos aprovados e não classificados dentro número de vagas comporão 

cadastro de reserva para futuras bolsas disponíveis, durante o período de vigência deste 

processo seletivo. 

 

8.3  Os casos não previstos neste edital serão examinados pela comissão avaliadora. 

 
 
 

Santarém, 23 de setembro de 2014. 
 
 
 

Izaura Cristina Nunes Pereira 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
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ANEXO I 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO  - EDITAL Nº01/2014 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO  - EDITAL Nº01/2014 

Nome:  

Curso:  Matrícula:  

Endereço:  N.º CEP: 

Bairro:  Telefones:  

CPF:  RG:  

Título Eleitoral: 

Documentos necessários: 

 Curriculum Vitae comprovado 

 Um fotografia 3x4 
O
b
s
e
r
v
a
ç
ã
o 

Observações(Portador de necessidades especiais): 
 

Santarém, ______ / _______/ ________ 
 

 
 

Assinatura do Candidato 

 
 

Responsável pela inscrição 
 

 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO  - EDITAL Nº01/2014 

Nome:  

Curso:  Matrícula:  

Endereço:  N.º CEP: 

Bairro:  Telefones  

CPF:  RG:  

Título Eleitoral: 

Documentos necessários: 

 Curriculum Vitae comprovado 

 Fotografia 3x4 

O
b

s
e
rv

a
 Observações (Portador de necessidades especiais): 

 
 
 

Santarém, ______ / _______/ ________ 
 

 
 

Assinatura do Candidato 

 
 

Responsável pela inscrição 

1ª VIA –  Arquivo Central 

2ª VIA – Comprovante do Candidato 
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