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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIVISÃO DE ESTÁGIO E MONITORIA 

 

EDITAL N.º 18/2018 - PROG/UEMA 

 

 

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO, considerando a Resolução n.º 001/2016-FAPEMA, que aprova a concessão de 

Bolsas de Pesquisa e Inovação em Gestão de Políticas Públicas Jovem Universitário - BPIjr, e o 

Acordo de Cooperação SEGOV/UEMA/Fapema, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que será realizada a seleção para estágio não obrigatório destinada ao preenchimento de vagas e 

formação de cadastro de reserva, para diversas Secretarias de Estado do Poder Executivo do 

Maranhão, conforme disposto no ANEXO I. 

O preenchimento das vagas busca atrair e fixar jovens profissionais da Universidade 

Estadual do Maranhão nas instituições do Estado, contribuindo para o desenvolvimento institucional, 

social, econômico e científico do Estado. Os estagiários participarão de projetos inovadores para a 

melhoria da gestão pública, da eficiência administrativa, da efetividade e eficácia das políticas 

públicas em diversas áreas que possam contribuir para a capacitação dos recursos humanos voltados 

ao desenvolvimento e acompanhamento de políticas públicas, assim como para inserção do 

conhecimento científico e tecnológico na gestão pública. 

 

1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

1.1. Ser estudante da UEMA. 

1.2. Ter idade mínima de 18 anos, comprovada por meio de Carteira de registro geral, expedida por 

Secretaria de Segurança Pública, pelos Comandos Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 

Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional; Passaportes; Certificados 

de Reservista; Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 

documento de identidade; Carteiras de Trabalho e Previdência Social CTPS e Carteira Nacional de 

Habilitação.  
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1.3. Ter coeficiente de rendimento mínimo de 6,0 (seis), comprovado por meio do histórico 

acadêmico parcial, atualizado até a data da inscrição. 

1.4. Estar regularmente matriculado no terceiro período de graduação ou semestre posterior, 

comprovado por meio de documento de matrícula ou declaração. 

1.5. Não ter vínculo empregatício ou outra forma de remuneração (p. ex: bolsa) de qualquer 

natureza, comprovado por meio de autodeclaração, assinada pelo(a) candidato(a) à vaga. 

1.6. Apresentar Curriculum Lattes comprovado. 

1.7. Ter cadastro no Sistema Patronage (www.fapema.br/patronage). 

 

2. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO: 

a) cópia da Carteira de Identidade ou equivalente com foto;  

b) histórico acadêmico parcial, atualizado à data da inscrição; 

c) comprovante de matrícula ou declaração; 

d) autodeclaração, assinada pelo(a) candidato(a) à vaga, afirmando não ter vínculo empregatício ou 

outra forma de remuneração de qualquer natureza (ANEXO II);  

e) Curriculum Lattes comprovado; 

f) confirmação do Cadastro no Patronage. 

 

3. PERÍODOS, LOCAL E HORÁRIOS DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas no período de 21 de maio de 2018 a 25 de maio de 2018, na Divisão 

de Estágio e Monitoria da Pró-Reitoria de Graduação, no horário das 9h às 12h e das 14h às 18h. 

  

4. DA SELEÇÃO E REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

A seleção constará de duas fases e será realizada pela Universidade Estadual do Maranhão e pela 

SEGOV. 

Fase 1 – Classificatória. A Pró-Reitora de Graduação da UEMA designará três docentes e/ou 

técnico-administrativos para a análise das inscrições, considerando: 

 

I - análise dos requisitos de inscrição (considerando desclassificado o candidato que não apresentar 

todos os documentos listados no item 2); 

II - análise de Curriculum Lattes (conforme ANEXO III); 
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IV - análise de coeficiente de rendimento (conforme ANEXO III). 

Fase 2 – Eliminatória. Os candidatos selecionados serão indicados pela UEMA, conforme sua 

classificação, iniciando do candidato que atingir maior pontuação (conforme ANEXO III), aos 

órgãos estaduais que dispõem de vagas para estagiário, respeitando a área de conhecimento para a 

qual o candidato se inscreveu. Um servidor, indicado pelo Gestor responsável pelo órgão, conduzirá 

a entrevista (conforme ANEXO III) para aprovação final ou reprovação do canditato. No caso de 

reprovação, o próximo candidato classificado será encaminhado para a Fase 2 da seleção. 

 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Período de inscrição no processo seletivo De 21/5/2018 a 25/5/2018 

Divulgação da relação preliminar de inscritos Dia 28/5/2018 

Recursos à relação preliminar de inscritos Dias 29/6/2018 e 30/6/2018 

Divulgação da relação final de inscritos Dia 4/6/2018 

Análise de documentos e entrevista De 6/6/2018 a 13/6/2018 

Resultado preliminar  Dia 18/6/2018 

Recursos ao resultado preliminar do processo seletivo Dias 19/6/2018 e 20/6/2018 

Divulgação do resultado final do processo seletivo A partir do dia 22/6/2018 

 

5. DA VALIDADE DA SELEÇÃO, REGIME DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO. 

Será considerado aprovado o candidato que alcançar média mínima de sete nas duas fases de 

seleção. 

No caso de empate, a classificação obedecerá aos critérios de: 

a) maior coeficiente de rendimento acadêmico no curso; 

b) o aluno com matrícula mais antiga no curso a que estiver vinculado; 

c) maior idade. 

A jornada de atividade em estágio, constante do termo de compromisso, será de até seis horas diárias 

e trinta horas semanais para o estudante de nível superior. 

A duração do estágio será de um ano, podendo ser renovada por igual período, salvo quando se tratar 

de estagiário com necessidades especiais, em conformidade com a lei. 

O estagiário receberá Bolsa de Pesquisa e Inovação em Gestão de Políticas Públicas Jovem 

Universitário - BPIjr (Resolução n.º 001/2016-FAPEMA) mensal da Fundação de Amparo à 

Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA,  no valor 
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mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), destinada às despesas relativas à locomoção e 

manutenção do aluno no estágio.  

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.  

 

São Luís, 18 de maio de 2018. 

 

 

 

Profa. Dra. Andréa de Araújo 

Pró-Reitora de Graduação 

 

 

 

 

Visto:       Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 

                             Reitor da UEMA 
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ANEXO I 

Órgão Vagas 
Cadastro 

de Reserva 
Descrição da vaga Cursos 

SEDIHPOP 
(Sec. de Direitos Humanos e 

participação popular) 
1 4 

Acompanhamento do Mais IDH (30 municípios com pior IDH): acompanhamento dos projetos 
(três eixos: saúde, educação, geração de renda, 23 projetos com doze secretarias), 

monitoramento e acompanhamento das metas, estabelecimento de estratégias. 
ADMINISTRAÇÃO 

SEDIHPOP 
(Sec. de Direitos Humanos e 

participação popular) 
1 4 

Acompanhamento do Mais IDH (30 municípios com pior IDH): acompanhamento dos projetos 
(três eixos: saúde, educação, geração de renda, 23 projetos com 12 secretarias), 
monitoramento e acompanhamento das metas, estabelecimento de estratégias. 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

SEATI 
(Adjunta de Tecnologia da 

Informação) 
1 4 

Período mínimo: 6º; Aptidão para desenvolvimento de sistemas, com conhecimentos na 
Plataforma Java ou em PHP; Conhecimento de Banco de dados (preferencialmente Postgres) 

e de SQL; Conhecimento em práticas de desenvolvimento Ágil como SCRUM e XP. 

ENGENHARIA DA 
COMPUTAÇÃO 

 

SEATI 
(Adjunta de Tecnologia da 

Informação) 
2 8 

Período mínimo: 6º; Conhecimento no Sistema Operacional Linux, em Redes de 
computadores e configuração de servidores; Noções do framework ITIL e COBIT. 

ENGENHARIA DA 
COMPUTAÇÃO 

CAEMA (Companhia de 

Saneamento Ambiental do 
Maranhão) 

1 4 

- Dar suporte ao gerenciamento e à execução de contratos administrativos de obras de 
infraestrutura no interior do Maranhão; 

- Acompanhar a tramitação de processos na CAEMA; 
- Produzir relatórios qualitativos e quantitativos sobre o desenvolvimento das ações 

acompanhadas; 
- Apoiar as demais áreas na solução de entraves cotidianos e costurar soluções que 

permitam o avanço do plano de obras do Mais IDH; 
- Disponibilidade de horária: vespertino. 

ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, DIREITO, ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO 

FAPEMA (Fundação de Amparo 
à Pesquisa) 

1 4 
Apoio à equipe de Tecnologia de Informação. Acompanhamento de projetos. 

 
ADMINISTRAÇÃO 

SEDEL 
(Secretaria de Esporte e Lazer) 

2 8 

- Celebração, acompanhamento, análise documental e processual, instauração e tomada de 
contas especial, contato com órgãos de controle e uso de sistemas operacionais do governo 

e dos órgãos de controle. 
- Disponibilidade das 13h às 19h. 

DIREITO, ADMINISTRAÇÃO E 
ENGENHARIAS 

SEMA 
(Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais) 
1 4 Proativo; Conhecimento em Excel; conhecimentos em geoprocessamento. 

ENGENHARIA AGRONÔMICA OU 
GEOGRAFIA 

SEGOV 
(Secretaria de Estado de 

Governo) 
1 4 

Realizar Atividades relativas à Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, elaborar 
documentos, minutas, planilhas de controle, acompanhamento de prazos, organização de 

documentos, catalogação, atuando no acompanhamento de execução contratual. 
ADMINISTRAÇÃO 

SEGOV 
(Secretaria de Estado de 

Governo) 
1 4 

Emissão de ordens de serviço (O.S), fiscalização, medição e acompanhamento de serviços 
de manutenção predial em geral (instalações elétricas, hidrossanitárias, pintura etc).  

-Disponibilidade de Horário: 8h às 12 horas ou 13h às 17:00 horas. 
ENGENHARIA CIVIL 
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, _________________________________________________________, inscrito no CPF de 

número ____________________________________________________________declaro que não 

possuo vínculo empregatício ou recebo remuneração de nenhuma natureza. 

Declaro ainda estar ciente de que, se for comprovada falsidade desta declaração, estarei sujeito às 

penalidades previstas no Código Penal Brasileiro. 

 

São Luís, ___________ de _____________ de _________. 

 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO III 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

Fase 1 

Coeficiente de rendimento 

Entre 10 e 9 5 pontos 

Entre 8,9 e 7 4 pontos 

Entre 6,9 e 6 2 pontos 

Curriculum  

Participação em monitoria voluntária ou remunerada 0,25 pontos por semestre (até 4 semestres) 

Participação em Projeto de Pesquisa ou Extensão 0,5 pontos por semestre (até 4 semestres) 

Apresentação de Resumos ou resumo expandido em 

Eventos Científicos 

0,1 ponto por resumo (até 1 ponto) 

Apresentação de trabalho completo em Evento 

científico 

0,25 pontos por trabalho (até 1 ponto) 

Publicação de Artigo em Periódicos Especializados da 

área de conhecimento de seu curso de graduação 

0,5 pontos por artigo 

Publicação de Capítulo de livro 0,3 pontos por capítulo 

Organizador ou autor de livro 0,5 pontos por livro 

 

 

Fase 2 

Entrevista 

Segurança e comunicação 1,5 pontos 

Apresentação e Postura 1,5 pontos 

Motivação 1,5 pontos 

Perfil adequado à vaga 5,5 pontos 

 

Nota final = média das notas obtidas nas fases 1 e 2. 


