
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO - UNIFAMETRO 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE ENGENHARIA 

OBRA DA CLÍNICA ESCOLA VETERINÁRIA UNIFAMETRO 

EDITAL ENGENHARIA CIVIL Nº 01/2020 

 

 

A coordenação do Curso de Engenharia Civil do Centro Universitário FAMETRO - 

UNIFAMETRO, no uso de suas atribuições legais, torna público, junto aos alunos deste curso, 

a seleção de estagiários para a obra da CLÍNICA ESCOLA VETERINÁRIA UNIFAMETRO. 

 

1) OBJETIVOS 

 

GERAIS: 

Auxiliar o engenheiro e demais técnicos responsáveis no acompanhamento e monitoramento 

de todas as etapas do processo de construção da CLÍNICA ESCOLA VETERINÁRIA 

UNIFAMETRO. 

ESPECÍFICOS: 

1. Quantificação de Materiais diversos na obra; 

2. Levantamentos de áreas, volumes e medidas lineares em campo; 

3. Levantamentos das produções dos operários e repasse das informações para o Engenheiro 

lançar na folha de pagamento; 

4. Auxílio na verificação da qualidade dos serviços durante e após a execução; 

5. Auxílio no combate aos desperdícios de materiais, segurança do trabalho e organização do 

canteiro; 

6. Acompanhar o processo de planejamento da obra e a consequente execução dos serviços 

planejados; 

7. Auxílio na compatibilização, arquivamento e organização dos projetos; 

8. Elaboração de Planilhas diversas e textos técnicos orientados pelo Engenheiro; 

 

 

 



 

 

2) CAMPOS DE PRÁTICA E VAGAS 

 

As atividades do estágio serão desenvolvidas na obra da CLÍNICA ESCOLA VETERINÁRIA 

UNIFAMETRO. 

O presente edital visa o preenchimento de 04 vagas de estágio sem remuneração para os alunos 

do curso de graduação em Engenharia Civil e 02 vagas para cadastro de reserva. A ocupação 

das vagas se dará mediante ordem de classificação dos candidatos no processo seletivo. 

 

3) INSCRIÇÃO ONLINE  

▪ Período: 09 a 12 de junho de 2020. 

▪ Procedimento: enviar formulário preenchido através do link: 

https://forms.gle/2HH2L9F9dugP8z6H8 até 23h59min do dia 12/06/2020. 

 

4) DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

• Estar regularmente matriculado no curso de Graduação em Engenharia Civil da 

UNIFAMETRO a partir do quinto semestre e já ter cursado as disciplinas de 

Construção Civil I e Materiais de Construção Civil I; 

• Ter disponibilidade de pelo menos 04 (quatro) horas diárias (fora dos horários 

curriculares das aulas ou de outros estágios e trabalhos), em um turno completo pela 

manhã ou à tarde, comprovando através da assinatura de um Termo de compromisso e 

disponibilidade; 

• Estar em dia com as obrigações financeiras junto a UNIFAMETRO; 

• Ser aprovado na seleção pela Comissão indicada pela Coordenação do curso de 

Engenharia Civil. 

 

5) DO PROCESSO SELETIVO 

5.1 A seleção se dará mediante duas fases obrigatórias: 

1ª fase: Avaliação do histórico universitário e currículo (OBRIGATÓRIA): valerá (0,0 a 10,0 

pontos).  

https://forms.gle/2HH2L9F9dugP8z6H8


 

 

2ª fase: Entrevista (OBRIGATÓRIA): valerá (0,0 a 10,0 pontos). A entrevista será realizada no 

dia 17 de junho via google meet. Os horários serão divulgados por e-mail pela Comissão 

organizadora posteriormente. 

 

Será aprovado no processo seletivo o aluno que obtiver no mínimo sete (7,0) pontos na 

entrevista. 

 

5.2 Critérios da Entrevista: 

 

a) Facilidade de comunicação; 

b) Conhecimentos sobre materiais de construção e construção civil; 

c) Conhecimentos sobre planejamento de obras; 

d) Conhecimentos sobre Higiene e Segurança do Trabalho. 

 

5.3 Serão desclassificados do processo seletivo, o candidato que: 

 

a) Obtiver resultado insatisfatório em qualquer um dos critérios do item 5.1; 

b) Faltar a alguma das fases de avaliação correspondentes neste edital; 

c) Não comparecer nos dias especificados no edital e nos horários comunicados via e-mail pela 

comissão; 

d) Não cumprir com os requisitos e critérios de inscrição especificados nos itens 03 e 04 deste 

edital. 

 

Será aprovado no processo seletivo o aluno que obtiver nota média aritmética maior 

ou igual a sete (≥7,0) pontos entre a avaliação do histórico, currículo e entrevista.  

 

Os alunos classificáveis comporão uma lista de espera com igual número de vagas, 

formando o cadastro de reserva. 

 

 

 

 



 

 

5.4 Critérios de desempate: 

 

No caso de notas idênticas (empate) na média aritmética entre dois ou mais candidatos, o 

desempate será determinado pela maior nota global de cada candidato. 

 

6) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

O resultado será divulgado pela Coordenação do Curso de Engenharia Civil no dia 18 de junho 

de 2020 aos e-mails dos participantes. Serão classificados 04 alunos para assumir vagas 

imediatas e 02 alunos para cadastro de reserva, caso seja ampliado o número de vagas ou diante 

do desligamento de alunos classificados.  

 

7) DA ADMISSÃO E TEMPO DE PERMANÊNCIA 

 

a) Somente serão admitidos no estágio os candidatos aprovados no processo seletivo. O ingresso 

no estágio não gera qualquer vínculo empregatício com a UNIFAMETRO; 

b) A participação como estagiário da CLÍNICA ESCOLA VETERINÁRIA UNIFAMETRO 

não gera benefícios pecuniários, por tratar-se de uma atividade voluntária com finalidade de 

desenvolvimento acadêmico e profissional; 

c) O tempo de permanência dos voluntários selecionados por este edital é até a finalização da 

obra.  

 

8) DO DESLIGAMENTO 

 

Será desligado do estágio que durante a execução do projeto: 

a) Não participar ativamente das atividades propostas; 

b) Ter frequência mínima inferior a 85%; 

c) Obtiver avaliação insatisfatória no exercício das atividades; 

d) Perder o vínculo a partir do qual ingressou no projeto (abandono ou trancamento do Curso); 

e) Praticar ou se envolver em ações não condizentes com os objetivos do estágio. 

 



 

9) DA CERTIFICAÇÃO 

Ao final da obra os estagiários receberão declaração e poderão ser registradas dentro das 

Atividades Complementares junto à Coordenação do Curso de Engenharia Civil. 

  

10) DO CALENDÁRIO 

 

Divulgação do Edital de Seleção 08/06/2020 

Período de inscrição 09 a 12/06/2020 

Divulgação da homologação das inscrições 15/06/2020 

Entrevista 17/06/2020 

Divulgação do resultado 18/06/2020 

Inicio do estágio 22/06/2020 

                                             

11) CASOS OMISSOS 

Os casos omissos neste edital serão deliberados pela Coordenação do Curso de Engenharia 

Civil.  

 

12) INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

➢ As atividades do estágio na CLÍNICA ESCOLA VETERINÁRIA UNIFAMETRO 

referente ao Edital 01/2020 terão início em 22 de junho de 2020.  

➢ A assinatura do Termo de Compromisso e disponibilidade (ANEXO A) ocorrerá no dia 

19 de junho de 2020. 

➢ A entrega da Ficha de Acompanhamento (ANEXO B) deverá ser entregue no último dia 

útil do mês corrente. 

 

Fortaleza, 04 de junho de 2020. 

 

Danielle Kely saraiva de Lima 

Coordenadora do curso de Engenharia Civil 



 

 

 

ANEXO A – TERMO DE COMPROMISSO E DISPONIBILIDADE 

 

Declaro para os devidos fins que eu, 

______________________________________________________, aluno(a) devidamente 

matriculado(a) no Curso de ________________________ sob o  número de matrícula 

________________________, do Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO), tenho 

ciência das obrigações à qualidade de estagiário(a) da CLÍNICA ESCOLA VETERINÁRIA 

UNIFAMETRO, conforme regulamento vigente do Edital 01/2020, e nesse sentido, 

comprometo-me a respeitar as seguinte cláusulas: 

I – Comparecer ao estágio nos dias e horários estabelecidos; 

II – Entregar à coordenação do curso a ficha de acompanhamento, mensalmente; 

III – Desempenhar as atividades de forma ética e responsável; 

 

 

Fortaleza, _______ de ________ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Candidato  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B – FICHA DE ACOMPANHAMENTO 

 

DATA 
MÊS: ________________/________ 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Rubrica do 

Responsável 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Candidato  

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Engenheiro Responsável 

 


