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EDITAL 01/2017
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO PARA ATUAR NA
REVISTA HISTEDBR ON-LINE

O GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS “HISTÓRIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL” –
HISTEDBR da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de campinas – UNICAMP, faz
saber que estão abertas, no período de 27/06/17 a 07/07/17, as inscrições do Processo
Seletivo para o preenchimento de 01 (uma) vaga de estágio, bem como de outras que
surgirem no prazo de validade da seleção.

1. Requisitos para a Inscrição
1.1.

Ser estudante de curso superior de Biblioteconomia e/ou Ciência da

Informação, em Instituição de Ensino Superior Oficial ou reconhecida pelo MEC, e
que no 1º semestre do ano de 2017 esteja cursando a partir do 3º semestre de seu
curso.

2. Inscrição
2.1.

O requerimento de inscrição que se encontra no anexo I deste edital, deverá

ser preenchido, assinado pelo candidato e protocolado no Recursos Humanos da
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas – FE/Unicamp,
localizado no endereço Av. Bertrand Russel, 801, Cidade Universitária Zeferino Vaz,
Distrito de Barão Geraldo, no período de 27/06/17 a 07/07/17, nos dias úteis, no
horário compreendido entre 14:00 e 17:00.
2.2.

O candidato deverá anexar ao requerimento de inscrição os seguintes

documentos:

a) Cópia de documento de identidade com foto;
b) Comprovante de matrícula do semestre atual no referido curso.
2.3.

Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá conhecer o edital de

abertura de inscrições e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
2.4.

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das

normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3. Características do Estágio
3.1.

O estagiário cumprirá jornada de 30 (trinta) horas semanais, de segunda à

sexta-feira (máximo 5 dias na semana), em horário a combinar, desempenhando as
seguintes atividades: seleção de pareceristas e distribuição no sistema gerenciador
da revista; secretariar a revista com os manuscritos recebidos no sistema da revista;
editoração eletrônica de periódicos; publicação e administração dos fascículos no
sistema da revistas; digitação e expedição de declaração aos autores e pareceristas;
alimentação de metadados dos artigos publicados; serviços de indexação e
manutenção nas bases de dados e diretórios em que a revista está indexada.
3.2.

O estagiário receberá, a título de bolsa, a importância mensal de R$ 902,14

(novecentos e dois reais e quatorze centavos) e auxílio transporte 7,60 (sete reais e
sessenta centavos) por dia de efetiva atividade.
3.3.

O estágio terá prazo inicial de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual

período, e não podendo ultrapassar o prazo máximo de 02 (dois) anos, exceto
quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
3.4.

Em caso de estágio obrigatório, o prazo máximo do estágio será de 01 (um)

ano, sem prorrogação.

4. Procedimento de seleção
4.1.

A seleção do estagiário será realizada em duas etapas:

a) A primeira etapa consistirá da análise dos requerimentos de inscrição, sendo que
somente os candidatos habilitados – que atendam aos requisitos do item 1.1
deste edital – serão convocados para a segunda etapa.
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b) A segunda etapa consistirá de entrevista que será realizada de forma presencial e
individual, em data, horário e local a serem informados, por email a cada
candidato habilitado, quando da convocação dos candidatos habilitados.
4.2.

A nota final corresponderá à nota da entrevista.

4.3.

Os candidatos habilitados serão classificados de acordo com a nota final.

4.4.

A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classificação

4.5.

Os Editais do Processo Seletivo serão divulgados no Site do GRUPO DE

ESTUDOS E PESQUISAS “HISTÓRIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL” – HISTEDBR
(http://www.histedbr.fe.unicamp.br/).

5. Disposições Finais
5.1.

O estagiário não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza com a

Universidade ou com o Grupo de Pesquisa HISTEDBR e sua realização dar-se-á
mediante Termo de Compromisso firmado entre o(a) estudante e o Grupo de
Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” – HISTEDBR, com
mediação da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – FUNCAMP.
5.2.

Ocorrerá a extinção do estágio:

a) Automaticamente, ao término do período estabelecido no Termo de
Compromisso, se não houver prorrogação pelo Grupo HISTEDBR.
b) A qualquer tempo, por conveniência e oportunidade do Grupo HISTEDBR.
c) A pedido do estagiário.
5.3.

O estágio terá início em agosto de 2017.

5.4.

A seleção terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de divulgação do

edital de classificação final.
5.5.

Dúvidas referentes a esse processo Seletivo poderão ser esclarecidas através

do email histedbr@unicamp.br.

Campinas, 26 de junho de 2017.
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – EDITAL 01/2017 – HISTEDBR/FE/UNCIAMP
Requerimento de Inscrição no ___________________

Ao Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” – HISTEDBR, da
Faculdade de Educação da Unicamp

Eu,

_______________________________________________________,

portador(a)

da

Cédula de identidade RG no _______________________, residente e domiciliado(a) a
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________,

email

______________________________________________________________,

aluno(a)

regularmente

matriculado(a)

no

_________

semestre

do

curso

de

____________________________________________________________________,

no

horário

da

das

_______________

às

_______________,

_____________________________________________________________________,
requeiro minha inscrição para o Processo Seletivo para Estagiário(a) para atuar na Revista
HISTEDBR On-Line do Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no
Brasil” – HISTEDBR da FE/Unicamp.

Campinas, _____ de _____________________ de 2017.

____________________________________

____________________________________

Assinatura do candidato

Assinatura do responsável pela inscrição

......................................................................................................................................
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – EDITAL 01/2017 – HISTEDBR/FE/UNICAMP
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO PARA ATUAR NA REVISTA HISTEDBR ON-LINE
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS “HISTÓRIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÕ NO BRASIL” –
HISTEDBR
Nome do candidato: ________________________________________________________
Requerimento de Inscrição no ________________________
Recebido em: ________/________/_________
Nome do recebedor: _______________________________________________________
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