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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 38/2017 

 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, através da 

START – Agência de  Empreendedorismo, Inovação e Transferência de 
Tecnologia da Universidade de Cruz Alta, através da INATECSOCIAL – 
Incubadora e Aceleradora Tecnológica de Negócios Sociais, público o Edital de 
Seleção Nº 38/2017, que tem por objeto a abertura de processo seletivo para 
estágio remunerado na Incubadora Social da Agência START da Universidade 
de Cruz Alta. 

 
I – Das Vagas:  
  
1.1. Área: Jornalismo: 01 (uma) vaga. 
 
II – Da Bolsa de Estágio 
 
2.1. O período de estágio será de 01/07/2017 a 31/12/2017,  
2.2. O valor da remuneração será de R$ 300,00 (Trezentos reais), por mês. 
3.3. Ao final do período determinado, após avaliação de desempenho, poderá 
ser ofertada a possibilidade de prorrogar o período de estágio, na forma da Lei. 
Nº 11.788/2008. 
 
III – Das Inscrições:  
   
3.1. O período das inscrições será de 19 a 23 de junho de 2017. 
3.2. Estão aptos a se candidatar à vaga deste Edital os acadêmicos 
regularmente matriculados a partir do 5º (quinto) semestre do curso de 
Jornalismo da Universidade de Cruz Alta. 
3.3. O candidato deverá enviar um e-mail para o endereço  
start@unicruz.edu.br com os seguintes arquivos anexados:  
3.3.1. Pedido de inscrição preenchido e assinado (Anexo I);  
3.3.2. Comprovante de matrícula ou declaração de que é aluno regularmente 
matriculado no curso de Jornalismo da Universidade de Cruz alta;  
3.3.3. Histórico escolar atualizado;  
3.3.4. Link para acesso ao Currículo Lattes, onde deverão estar atualizadas as 
informações acadêmicas e profissionais para acesso à produção já realizada 
pelo candidato.  
3.3.5. As inscrições são gratuitas e somente serão aceitas mediante o envio 
dos documentos listados acima e no prazo estabelecido.  
3.3.6. A Agência START não se responsabiliza por problemas de envio ou envio 
de mensagens fora do prazo fixado.   
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IV – Do Processo de Seleção: 
 
4.1. A seleção consistirá de análise de currículo e entrevista, que ficarão sob a 
coordenação da INATECSOCIAL, com auxílio da Coordenação da Agência 
START. 
4.2. As entrevistas com os candidatos serão realizadas na sede da Agência 
START no Campus Universitário, nos dias 27/06/2017 e 28/06/2017, no período 
da tarde, em horários a serem comunicados a cada candidato individualmente.  
4.3. Para a análise do candidato serão considerados os seguintes critérios: a 
motivação, o potencial, a disponibilidade para as atividades indicadas e 
eventuais experiências anteriores relacionadas à área.   
4.4. Em caso de empate, o semestre do aluno candidato será utilizado como 
critério de desempate. Persistindo o empate, em benefício do candidato mais 
idoso. 
 
V – Da Divulgação dos Resultados: 
 
5.1. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 29/06/2017 
nos murais da Agência START e do Curso de Jornalismo da Universidade de 
Cruz Alta.    
 
VI – Das Disposições Finais: 
 
6.1. A assinatura do candidato no pedido de inscrição da seleção implicará sua 
aceitação plena das condições estabelecidas neste edital.  
6.2. O cumprimento insatisfatório das atividades solicitadas poderá resultar em 
afastamento do acadêmico a qualquer tempo.   
6.3. A aprovação e a classificação final geram para o candidato apenas a 
expectativa de direito à contratação, respeitando a ordem de classificação final.  
6.4. Após a convocação, o acadêmico selecionado terá o prazo de 48 
(quarenta e oito horas) para apresentar-se na Agência START, para que sejam 
iniciados os trâmites da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.  
6.4.1. Caso o acadêmico selecionado não compareça nesse período, a 
Instituição reserva-se o direito de prosseguir com a convocação da lista de 
classificados.  
6.5. É de responsabilidade do acadêmico/candidato manter seu meio de 
contato (telefone, e-mail) atualizado, para que seja convocado para assumir a 
vaga, bem como o acompanhamento dos avisos e convocações do processo 
seletivo através do site.    
6.6. O regime de trabalho do acadêmico estagiário será regido pela Lei Nº 
11.788/2008 e pelas normas institucionais da Fundação e da Universidade de 
Cruz Alta.  
6.7. O presente Edital poderá sofrer eventuais acréscimos e/ou alterações, 
enquanto não consumado o ato que lhe disser respeito, até a data das 
entrevistas. 
6.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da INATECSOCIAL 
com auxílio da Coordenação da Agência START. 



6.9. Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos na Agência Start, Campus 
Universitário, Rodovia Municipal Jacob Della Méa, Km 5.6, Distrito Parada 
Benito, Cruz Alta, RS, telefone (0xx55) 3321-1658 e/ou e-mail: 
start@unicruz.edu.br  
  
VII – Informações Complementares – Cronograma:  
  
7.1. Inscrições: 19/06/2017 a 23/06/2017  
7.2. Período das entrevistas: 19/06/2017 a 21/06/2017.  
7.3. Publicação do resultado final: 29/06/2017.  
7.4. Vigência do estágio: 01/07/2017 até 31/12/2017.  
   

Cruz Alta, 16 de junho de 2017.  
 
 
 
 
 

Diego Pascoal Golle Luísa Cristina Carpovinski Pieniz 
Pró-Reitor de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão 
Coordenadora 
Agência START 

Universidade de Cruz Alta Universidade de Cruz Alta 
 

  
  

Registre-se e Publique-se.  
Cruz Alta, 16 de junho de 2017.  
====================  
  
Sadi Herrmann  
Secretário-Geral  
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Anexo I 
 

PEDIDO DE INSCRIÇÃO ESTÁGIO INATECSOCIAL 

Nome completo:___________________________________________________ 

 RA: _________________________  E-mail:_____________________________ 

 Telefone: ____________________ 

Tem experiência profissional ou participou de projetos do curso de Jornalismo 
da UNICRUZ?  

(  ) sim (  ) não Quais?  

Por que deseja participar da equipe da INATECSOCIAL? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________. 

 

Declaro estar ciente e de acordo com as regras da seleção da INATECSOCIAL. 

 

 Cruz Alta, ____ de junho de 2017. 

 

_______________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 


