
 

 

EDITAL 006/2018 – DA 

 

SELEÇÃO DE SUPERVISOR GERAL DE ESTÁGIO DO CURSO DE SERVIÇO 

SOCIAL 

 

A Diretoria Acadêmica da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza – FAMETRO, 

no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a realização do Processo de 

Seleção de Supervisor Geral de Estágio para compor, a partir de 2018.2, o quadro 

docente do Curso de Serviço Social. 

 

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO 

A vaga se destina à vaga de Supervisor Geral de Estágio em Serviço Social para as 

funções a que se destina e prever a PNE – Política Nacional de Estágio da ABEPSS – 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social e Resolução nº 533 do 

CFESS – Conselho Federal de Serviço Social. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. Poderão se inscrever candidatos que atendam aos seguintes requisitos: 

I -  Ser egresso do Curso de Serviço Social FAMETRO, cursando Especialização e/ou 

Mestrado em Instituição devidamente autorizada e reconhecida pelo MEC; 

 II – Domínio Word, Excel, Internet; 

III – Competência, habilidade e Aptidão combatíveis à função.  

2.2. As inscrições deverão ser feitas no período de 27/08 a 06/09, das 14h às 19h, com 

Assistente de Coordenação do Campus Guilherme Rocha FAMETRO, Rua Conselheiro 

Estelita, nº 264 – Jacarecanga. Informações telefone 3206-7026. 

2.3. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição (disponível no site); 

b) Cópia do Curriculum Lattes; 

c) Cópias dos diplomas de Graduação e de Pós-graduação  

2.4. A entrega dos documentos de qualificação indicados no item anterior é condição 

para participar da seleção. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

3.1. O processo de seleção será composto por 02 (duas) fases: 

Fase 01: Análise do currículo do candidato de caráter eliminatório – 10 a 14/09; 

Fase 02: Prova escrita – 18/09 – 15h – Campus Guilherme Rocha – Sala 120; 

Fase 03: Entrevista de caráter eliminatório, 19 e 20/09l, das 15h às 18h, tendo essa fase 

peso 2.  

 

4. RESULTADO: 

4.1. A média final de classificação dos candidatos resultará da média aritmética das 

notas obtidas nas três fases citadas no item 3.1. 

4.2. Em caso de empate serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios: 

a) a maior nota obtida na prova escrita. 

b) o título de pós-graduação de maior nível, comprovado pela documentação entregue 

pelo candidato no ato da inscrição; 



 

c) Perfil mais compatível à função. 

4.3. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 24 de Setembro de 2018, às 

16h no site da FAMETRO (www.fametro.com.br). 

4.4. No dia 26 de Setembro 2018, às 14h, o profissional  selecionado deve comparecer 

à Coordenação do Curso para receber orientações sobre a função e assinar termo de 

ciente da aprovação e do recebimento das orientações sobre documentos da contratação. 

Em caso de não cumprimento da entrega de documentação contratual, o profissional 

selecionado será preterido pelo segundo classificado. 

4.5. O candidato selecionado deverá necessariamente participar de treinamento 

específico, nos dias 27 de Setembro, das 15h às 18h, na Sala de Estágio do Curso de 

Serviço Social. 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

5.1. A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e condições deste 

Edital. 

5.2. O candidato que não comparecer no dia marcado para ministrar a aula de sua prova 

didática será eliminado da seleção. 

5.3. A banca examinadora será composta de 03 (três) membros: Coordenadora do 

Curso, um representante do NDE, um representante do RH . 

5.4. O resultado do processo seletivo deste Edital terá validade pelo período de 01(um) 

ano a partir da divulgação do resultado referido no item 4.3. 

5.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica, em conjunto com o 

Coordenador do Curso da disciplina pretendida. 

 

 

Fortaleza, 27 de agosto de 2018. 

Denise Ferreira Maciel 

Diretoria Acadêmica 


