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EDITAL PARA SELEÇÃO De ESTAGIÁRIO
Projeto de ESTÁGIO do Centro de Memória e Pesquisa Histórica (CMPH)

O  Centro  de  Memória  e  Pesquisa  Histórica abre  inscrições  para  selecionar  1  (um)
ESTAGIÁRIO.
Coordenação: Profa. Dra. Maria Rita de Almeida Toledo e Profa. Dra. Maria Luiza Ferreira de
Oliveira 
Público-alvo: alunos regularmente matriculados, a partir do 3o Termo, no curso de graduação
em História da Unifesp.
Valor da bolsa: R$ 520,00
Vale transporte: R$ 6,00/dia
Duração: 12 meses, a partir de 05 de novembro de 2018.
Resumo do projeto: estimular o aprendizado das competências do historiador em instituição
de guarda  de acervos  documentais  e  pesquisa,  por  meio  de leituras  e  atividades práticas
proprias desse tipo de insituição; comprometer os alunos com a sua própria formação, de modo
a aumentar a qualidade do curso de graduação oferecido; reforçar o conceito do CMPH como
campo de intersecção entre diferentes conteúdos disciplinares do curso de História.

1) Cronograma:
1. Divulgação deste Edital: 17/10/2018
2. Período de inscrições: de 17/10/2010 até 22/10/2018
3. Divulgação dos candidatos selecionados para entrevista: 23/10/2018 (manhã)
4. Entrevistas a partir da 13horas de 23/10/2018 e resultado da seleção.
5. Início da ativação das bolsas: 05/11/2018

2) Procedimentos para inscrição:
Enviar para o e-mail toledomariarita@gmail.com a seguinte documentação:

2.1 - Histórico escolar em formato pdf (pode ser a versão eletrônica emitida pelo sistema
acadêmico, sem assinatura).

2.2 – Texto de uma lauda, exprimindo:
a) Porque deseja a vaga;
b) Quais seus horários disponíveis (manhã/tarde/noite);
c) Quais programas de informática e línguas estrangeiras domina;
d) Já foi ou é bolsista na UNIFESP? Em caso afirmativo, mencione o período, o nome

do projeto e a temática.
2.3 – No assunto da mensagem, escrever  SELEÇÃO ESTÁGIO/CMPH 2018.  No corpo da
mensagem, escrever:
Nome:
Data de nascimento:
CPF:
RG:
RA:
Endereço completo:
Telefone para contato (preferivelmente celular)

3) Da seleção:
Os candidatos serão selecionados pelo desempenho acadêmico e classificados a partir das
habilidades  expressas  no  Histórico  Escolar  e  no  texto  apresentado  (item  2.2),  Além  de
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entrevitas (item 1.4).  O perfil  do candidato será considerado conforme as necessidades do
projeto.

4) Pré-requisitos:
4.1) Obrigatórios:
a) Estar matriculado regularmente no curso de História da EFLCH/UNIFESP;
b) Dedicação exclusiva ao curso de graduação e ao Estágio, não podendo receber salário ou
remuneração decorrente  do exercício  de atividades extracurriculares de qualquer  natureza,
durante toda a vigência da bolsa;
c) Disponibilidade de 30 (trinta)  horas semanais para o desenvolvimento das atividades de
estágio, no horário obrigatório das 13 às 19h;

4.2) Desejáveis:
a) Bom desempenho acadêmico;
b) Responsabilidade e comprometimento com resultados;
c) Capacidade de trabalhar bem em equipe.

5) Atribuições do bolsista:
a) Dedicar 30 (trinta) horas presenciais por semana;
b) Elaboração de relatórios, quando solicitados, durante a vigência da bolsa;
c) Participação nos eventos do CMPH;
d)  elaboração  de  fichas/formulários  de  identificação  e  catalogação  do  acervo,  mediante
amostragem;
e) preenchimento dos dados das fichas/formulários de identificação e catalogação a partir da
amostragem consolidada, cobrindo todo o acervo;
f) leituras que subsidiem as tarefas acima arroladas;
g) atendimento e orientação do público, composto por alunos de graduação e pós-graduação,
por pesquisadores da UNIFESP e de outras instituições, além da comunidade não universitária.

6) Cláusula de reserva:
a) O Centro de Memória e Pesquisa Histórica reserva o direito de resolver os casos omissos e
as situações não previstas neste Edital;
b) Os candidatos selecionados poderão ser  substituídos,  por indicação da coordenação do
projeto, a qualquer tempo, em caso de desempenho insatisfatório do bolsista;
c) A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte,
seja por decisão do Centro de Memória e Pesquisa Histórica, seja por motivo de interesse
público ou exigência  legal,  sem que isso implique direito  à indenização ou reclamação de
qualquer natureza;
d) Não caberá recurso contra a decisão da coordenação.

Guarulhos, 16 de outubro de 2018


