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SELEÇAOPROGRAMA ACTION TALENTS2019.1
ABERTURA DE INSCRIÇÕESPARA PROCESSOSELETIVO INTERNO DE ESTÁGIO NO PROGRAMA

ACTION TALENTS- UCSAL

O REITORDA UNIVERSIDADE
CATOLICADO SALVADOR,no uso de suas atribuições, previstas no
Art.].3 do Estatuto da UCSal,e considerando a relevância das ações desenvolvidas pelo Programa

Action Talents, para a vida acadêmíca,torna público o ProcessoSeletivo Interno para o
preenchimento de 2(duas) vagas de estágios, destinadas apenas aos alunos da UCSal,obedecidas
às regras estabelecidas neste Edital.

1. 0 PROGRAMA ACTION TALENTS:

A sociedade mudou e a relação com o mercado de trabalho também. Cada vez mais, somos

convidadosa entender que a nossacarreira 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 de que o estágio é uma
oportunidade de crescimento profissional e pessoal,que se pratica e se aprimora não só através
de recursos, mas também através de atitudes de formação, abre e oferece oportunidades do setor
de Empregabilidade através do Programa Action Talents: o futuro profissional em suas mãos.

Através de uma plataforma digital, nossosalunos 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 dessacarreira, com atendimento de coaching, mentoria, mapeamento de
perfil comportamental, participação em visitas técnicas, eventos, seminários e ampliação do
networking. Venha fazer parte do Programa Action Talentsl A Universidade Católica do Salvador
IUCSall acompanha os alunos ao longo de todo o seu percurso acadêmico: na inscrição, durante o

curso de graduação,pós-graduação,mestrado e doutorado, oferecendo através do Programa
Action Talents vagas, treinamentos, emprego, mentiria, coachíng, capacitação,imersão em
empresas,visitas técnicas, para todos os discentes e egressos.Além de adquirir expe ên4ía,
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conhecer novos profissionais, vivenciar situações de trabalho de sua futura profissão, e podendo
ser efetivado antes mesmo do término do curso.

2. DASVAGAS
O processo seletivo visa o preenchimento de 02(duas) vagas para estagiários do Programa Actíon

Talents. No quadro abaixo, encontram-se disponíveis informações importantes como: turno e local
de trabalho, bem como a descrição das atívidades a serem desenvolvidas pelo estagiário:

FUNÇÃO

DESCRIÇÃO
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'kOsestagiários das referidas vagas realizarão atividades nos turnos matutino, vespertino e/ou
noturno, de acordo com a demanda de eventos, sem que, contudo, estas atrapalhem suas
atívidades do curso e ultrapasse a carga horária de estágio, de acordo com a Lei de Estágio.

3.

DOS PRE-REQUISITOS

Estão habilitados para concorrer à vaga de estágio deste processo seletivo 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 - RelaçõesPúblicas, Gestão em
Recursos Humanos EaD;

3.2 Ter nível intermediário da língua inglesa ou espanhola, sendo capaz de ler e compreender
(com certificação ou declaração do professor particular ou da escola de idiomas);
3.3 Nãoter 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 Estarcursando entre o 3g e o penúltimo semestre acadêmico.
3.5 Estar cadastrado e com currículo preenchido (preenchimento completo) na Plataforma Action
Talents: https;//ucsal csm.svmplicity.com/

4.

DAS INSCRIÇOES

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 06/05/2019 a 16/05/2019;
4.2 0 candidato deverá efetuar inscrição e entregar documentação descrita no Item 5 no período
supramencíonado no CEAD-- Centro de Educaçãoa Distância, Bloco B -- Sala B322,
Segunda-feira e Terça-feira: das 17h às 20h. Quarta-feira e Quinta-feira: das 9h às 12h

4.3 A inscrição nesse ProcessoSeletívo implica, por parte do candidato, o conhecimento e a
aceitação de todas as condições previstas neste Edital, no Estatuto e no Regimento Geral da
Universidade Católica do Salvador, para todos os fins de direito

5. DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será realizado da seguinte forma
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a) Entrega e Análise da documentação pessoal: RG, CPF,declaração ou certificação do idioma
inglês ou espanhol e currículo impresso (preenchimento completo) da Plataforma Action Talents
até o dia 16/05/2019;
b) Entrega do comprovante de matrícula e histórico acadêmico, mês atual da inscrição, expedido
pela Secretaria de Geral de Curso (SGC)da UCSalaté o dia 16/05/2019;
c) Realizar uma redação com tema atual e um teste de Word, Excel,Power Poínt e Youtube no dia

20/05/2019 -- horários a serem definidos;
d) Entrevista a ser realizada no dia 20/05/2 019

horários a serem definidos

6. DA DIVULGAÇÃO DOSRESULTADOS

O resultado do processo seletivo será divulgado vía e-mail, contato telefónico, e publicado no site

até o dia 26/05/2019.

7.DOINÍCIO DASATIVIDADES

O candidato selecíonado será convocado a iniciar as atividades no dia 29/05/2019

8.DABOLSAESTÁGIO

O candidatoselecionadoserá contempladocom uma bolsa estágiono 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. DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO E POSSIBIUDADE DE RENOVAÇÃO

O contrato de estágio terá vigência de 6 (seis) meses, com possibilidade de renovação de acordo
com a necessidade do Programa

Action

Talents

e a avaliação

do desempenho

das ações

desenvolvidas pelo estagiário.
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