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EDITAL 01/2018 - Seleção de Estagiários – De 08/03/2018 -   

Estágio Curricular – Prefeitura Municipal de Jacareí – Projeto de 

Mapeamento de Ativos Municipal 

A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Jacareí – FATEC Jacareí – torna público 

aos discentes do Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento, o presente 

edital para inscrição de alunos interessados a participar do processo de seleção para 

estágio curricular, junto a Prefeitura Municipal de Jacareí – participação Projeto de 

Mapeamento de Ativos Municipal. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Colocar o estudante do Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento em 
contato com a manipulação de dados de solução e de tecnologias de mercado. 

• Estimular a pesquisa dos nossos alunos da FATEC, bem como o desenvolvimento 
de base de dados estruturada. 

• Contribuir para a evolução teórica e prática dos alunos da FATEC Jacareí, no 
desenvolvimento de ações de vetorização de camadas junto ao respectivo Projeto. 

• Oferecer ao estudante a oportunidade de executar tarefas relacionadas com a sua 
área de interesse que estejam ligadas ao Curso em questão contribuindo com a 
comunidade em que se insere. 

 

 

REQUISITOS NECESSÁRIOS 

➢ Estar regularmente matriculado no Curso Superior de Tecnologia em 
Geoprocessamento, em algum dos seguintes níveis no ato da inscrição: 2, 3, 4 e 
5 – devendo estar matriculado, ser assíduo e cursando disciplinas do mesmo, 
durante todo o período de estágio. 

➢ Não apresentar medidas disciplinares em seu histórico acadêmico, seja por 
advertência verbal ou escrita. 

➢ Não ter vínculo empregatício e dedicar-se às atividades do seu curso e de seu 
estágio, perfazendo um total de 6 horas diárias de estágio, de segunda a sexta-
feira em horário não coincidente com o de seu curso. 

➢ Estar ciente de suas atribuições e obrigações previstas no Plano de Trabalho.  

➢ Estar sob o acompanhamento do orientador/professor responsável, elaborando 
relatório de estágio quando solicitado e ao término do mesmo, sempre se 
reportando a ele nas tarefas sob sua responsabilidade ou em caso de problemas 
que venham a ocorrer. 



 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

Faculdade de Tecnologia de Jacareí – FATEC Jacareí 
 

________________________________________________________________________________________ 
www.fatecjacarei.com.br 

Av. Faria Lima, 155   •  Jardim Santa Maria  •  12328-070  •  Jacareí  •  SP  •  Tel.: (12) 3953-7926 
 

➢ Apresentar assiduidade, compromisso, responsabilidade e ética previstos dentro 
do programa de estágio, sob risco de desligamento imediato do mesmo em caso 
de descumprimento de suas obrigações. 

➢ Estar ciente de que o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, 
observados os requisitos dispostos no artigo 3º da Lei nº 11.788/2008. 

 

PRAZO DE INSCRIÇÃO 

De:  09/03/2018 até 15/03/2018 

Local: Secretaria Acadêmica em seu horário regular de funcionamento - segunda a 
sexta-feira, exceto feriados e recessos. 

No ato da inscrição deverão ser entregues pelo aluno candidato, os documentos 
discriminados abaixo. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

• Preenchimento da ficha de inscrição. 

• Atestado de matrícula (anexado pela secretaria) 

• Histórico escolar (anexado pela secretaria) 

• Curriculum lattes atualizado e impresso com cópia dos comprovantes e 

certificados. 

• Realizar Prova de Conhecimentos (Cartografia e noções de Geoprocessamento, 

Estrutura de Banco de dados, Cadastro Técnico Multifinalitários e Sistemas de 

Informação Geográfica)  na data a ser comunicada pelo Coordenador do Curso via 

e-mail. 

 

DA SELEÇÃO: 

A seleção e classificação dos estagiários será feita pela Comissão de Avaliação composta 

pelo Coordenador de Curso e pelo professor Supervisor de Estágio, com base nos pesos 

a seguir, totalizando um máximo de 100 pontos. 

 

I. Histórico escolar do aluno – Peso 40;  

II. Currículo lattes comprovado – Peso 20 

III. Prova de Conhecimentos Específicos -  Peso 40. 
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DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

A lista com os nomes dos selecionados e respectiva classificação, será divulgada 

mediante Edital de Resultados, disponibilizado junto a Secretaria Acadêmica, para 

conhecimento dos candidatos. Os candidatos poderão solicitar vista da correção da Prova 

de Conhecimentos mediante requerimento na Secretaria Acadêmica. Os resultados 

divulgados no respectivo Edital não são passíveis de recurso. 

Jacareí, 08/03/2018. 


