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EDITAL DE SELEÇAO PROGRAMA ACTION TALENTS 2019.1
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA
PROCESSOSELETIVO INTERNO DE ESTÁGIO NO PROGRAMA ACTION
TALENTS - EMPREGABILIDADE - UCSAL

O REITOR DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR, no uso de suas
atribuições, previstas no Art. 13 do Estatuto da UCSal, e considerando a relevância das

açõesdesenvolvidas pelo Programa Action Talents-- Empregabilidade, para a vida

acadêmica,torna público o ProcessoSeletivo Interno para o preenchimentode uma
vaga de estagiário, destinado apenas aos alunos da UCSal, obedecidas às regras
estabelecidas neste Edital.

1. 0 PROGjiAMA ACTION TALENTO:
A sociedade mudou e a relação com o mercado de trabalho também. Cada vez mais,
somos convidados a entender que a nossa carreira é o nosso maior património e que:

"tomar o nosso futuro profissional pelas próprias mãos" nos torna conhecedores de
que somos protagonistas do nosso sucesso.

A Nova UCSAL atenta às transformações e consciente que a empregabilidade é uma

oportunidade de crescimentoprofissional e pessoal,que se pratica e se aprimora não
só através de recursos,mas também através de atitudes de formação, abre e oferece

oportunidadesatravésdo ProgramaAction Talents:o futuro profissionalem suas
mãos.

Através de uma plataforma digital, nossos alunos poderão construir e aperfeiçoar o

seu curriculum profissional, desenvolvendo habilidades e atitudes de forma
diferenciada e ter acesso privilegiado a ofertas de trabalho. Além disso, será possível

contar com suporte e acompanhamento profissional na gestão dessa carreira,
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atendimento de coaching, mentoria, mapeamento de perfil

comportamental,

participação em visitas técnicas, eventos, seminários e ampliação do networking.

Quem tiver coragemde empreender a si mesmo, de investir eln suas competênciase
de se reinventar, trilhará o seu próprio caminho de sucessor

Venha fazer parte do Programa Action Talentsl

A Universidade Católica do Salvador (UCSal)acompanhaos alunos ao longo de toda
carreira: na inscrição, durante o curso e após a graduação, pós-graduação, mestrado e

doutorado. Permanentemente,a Universidade, através do Programa Action Talento
oferecerá vagas, treinamentos, emprego, mentoria, coaching, capacitação, imersão em
empresas,visitas técnicas,para todos os discentes e egressos.
Além da empregabilidade o Programa Action Talento será responsável por todas as
atividades de estágio dos alunos ]natriculados nos cursos oferecidos pela UCSal. E a
ligação entre a Universidade e as empresas públicas, privadas e do terceiro setor.
O estágio permite que os alunos vivenciem experiências profissionais indispensáveis
para o desenvolvimento de sua carreira. Além de adquirir experiência, conhece novos

profissionais, vivenda situaçõesde trabalho de sua futura profissão e ainda pode ser
efetivado antes mesmo do término do curso.

A UCSal acredita que o aluno que se dedica ao estágio e que busca uma qualificação
além da graduação tem mais chances de ascender profissionalmente, estando mais
preparado para o mercado profissional e a vida pessoal.

2.DASVAGAS

O processoseletivovisa o preenchimento
de 01 (uma)vaga para estagiáriodo
Programa Action Talents. No quadro abaixo, encontram-se disponíveis inform
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importantes como: fumo e local de trabalho, bem como a descrição das atividades a
serem desenvolvidas pelo estagiário:
FUNÇÃO

DESCRIÇÃO

TURNO

LOCAL

NUMER

DO

DO

0

TRABAL

TRABAL

DE

HO

HO

VAGAS

Manhã

Campus

8hàs14h

Pituaçu

B Realizar atendimento ao público
interessado
Estagiário

(alunos,

do

Programa

egressos,

professores,

empregadores, parceiros e

Programa

Action

pelo

comunidade);
.

Talento

Auxiliar

na

organização

e

realização de eventos promovidos
ou apoiados pelo Trilhas;
B

Assessorar no cadastramento,

na

l

atualização de planilhas, dados e
redes sociais do Action Talento;

e Auxiliar

na

organização

execução e
dos

processos

relativos à estágio e seleção de
candidatos

às

vagas

disponibilizadas

*0 aluno da referida vaga realizará atividades nos turnos matutino, vespertino e/ou
noturno, de acordo com a demanda de eventos, sem que, contudo, estasatrapalhem
suas atividades do curso.

Av. Prof. Pinto de Aguçar, 2589, Pituaçu Salvador / BA
E-mail: ari(@ucsa.br -- Telefone: (71) 3206-7922

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

Gabinetedo Reitor
VERITAI

s. oos PRÉ-REQuisnos
Estão habilitados para concorrer à vaga de estágio deste processoseletivo os
candidatos que possuírem os seguintes pré-requisitos:

3.1 Ser estudante da UCSal, estar regularmente matriculado e cursando um dos
seguintes cursos de graduação: Administração, Psicologia, Pedagogia, Comunicação
Relações Públicas, Gestão em Recursos Humanos EaD.;

3.2 Ter nível intermediário da língua inglesa ou espanhola,sendo capazde ler e
compreender;

3.3Não ter sido reprovado por mais de l vez e em apenas uma disciplina durante
todo o período acadêmico e ter média global maior ou igual a 7;
3.4 Estar cursando entre o 3' e o penúltimo semestre acadêinico.

3.5 Estar cadastradoe com currículo preenchido na Plataforma Symplicity

4. DASINSCRIÇOES
4.1 As inscrições serão realizadas no período de 13/02/2019 a 28/02/2019;

4.2 0 candidato deverá efetuar inscrição através da Plataforma Symplicity, no
períodosuprainencionado.

4.3 A inscrição nesse ProcessoSeletivo implica, por parte do candidato, o
conhecimentoe a aceitaçãode todas as condiçõesprevistas neste Edital, no
Estatuto e no Regimento Geral da Universidade Católica do Salvador, para todos
os fins de direito.
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5. DO PROCESSOSELETIVO
O processo seletivo será realizado em duas etapas a seguir

ETAPAI
1.

Análise da documentação pessoal: RG, CPF e currículo cadastrado na
plataforma symplicity;

11. Entrega do comprovante de matrícula atual expedido pela Secretariade Geral
de Curso (SGC) da UCSal;

111. Estar devidamente cadastrado

e

com currículo preenchido
ree C l
na Plataforma
T

C

Symplicity.
ETAPA ll - quando aprovado na Etapa l
IV.

V.

6.

Realização de uma redução com tema anual no dia 11/03/2019;

Entrevista a ser realizada no dia 11/03/2019com os candidatos aprovados

DADIVULGAÇAODOSRESULTADOS

O resultado do processoseletivo será divulgado via e-mail, individualmente
encaminhado ao selecionado, e publicado no site: hUp;ZZ)3C)â:)ÓC:!iCgal:blZ,
até o dia 14 de
março de 2019.

7.DOINICIODASATIVIDADES
O candidato selecionadoserá convocadono dia 15 de março de 2019,data em que
deverá entregar, obrigatoriamente,os documentos exigidos pela Instituição, para
formalização do contrato de estágio, quais sejam:
1. Documento de Identificação com foto;
2. Histórico acadêmico expedido pela Secretaria Geral de Cursos UCSal;
3. Foto 3x4;
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4. Comprovante de endereço atualizado, expedido a não mais de 3 meses;

7.1 As atividades serão iniciadas no dia 18 de março de 2019,mediante observânciae
cumprimento do quanto estabelecidono item 7.

8.DABOLSAESTÁGIO
O candidato selecionadoserá contemplado com uma bolsa estágio no valor de R$

550,00(Quinhentos e cinquenta Reais) em dinheiro, sob a forma de ajuda de custo
(com o transporte já incluso no valor).

9. OA DUjiAçÃo

oo ESTÁGIO E POSsiBiLmAOE

DE RENOVAÇÃO

O contrato de estágio tem vigor de seis meses, com possibilidade de renovação de

acordo mediante a necessidadedo Programa Action Talents e a avaliação do
desempenho das açõesdesenvolvidas pelo estagiário.
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