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EDITAL GUARDA-CHUVA Nº 01/2021 DE 16 DE JUNHO DE 2021 – 

PROEX/DIREX/CE 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA SETORES DA UNIVASF 

 

 

A Coordenação de Estágios, no uso de suas atribuições administrativas e com base na Lei 11.788/2008 

e na Instrução Normativa nº 213/2019 que dispõe sobre o estágio de estudantes, torna pública a 

retificação do EDITAL GUARDA-CHUVA Nº 01/2021 DE 16 DE JUNHO DE 2021 de acordo com os 

termos dispostos a seguir. 

 

1 O QUADRO 1 DO ITEM 2, DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS, PASSA A VIGORAR COM O 

SEGUINTE TEXTO: 

 

Quadro 1 - Oferta de vaga de estágio 

SETOR / LOTAÇÃO VAGA 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

VAGA 

NEGROS/PARDOS 

AUTODECLARADOS 

REQUISITOS ATIVIDADES A 

SEREM 

DESENVOLVIDAS 

COORDENAÇÃO DE 

ESTÁGIOS/ 

DIREX/PROEX 
1 CR 

- Ser estudante de curso 

de graduação; 

 

- Matriculado a partir 

do 3º período do 

curso; 

 

- Habilidades 

Gerais: criatividade, 

planejamento, 

compromisso, 

organização, boa 

comunicação oral e 

escrita, capacidade de 

trabalho em equipe, 

senso de coletividade, 

disciplina e 

responsabilidade; 

 

- Organização e análise de 

demandas; 

 

- Análise e cadastramento 

de documentos de estágio 

nos sistemas; 

 

- Manuseio de sistemas da 

Univasf; 

 

- Organização e 

gerenciamento de pastas 

digitais e arquivos físicos; 

 

- Atendimento à 

comunidade interna e 

externa.  
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- Habilidades 

Específicas:, Word, 

Excel, OBS, streaming 

yard e plataformas 

digitais, raciocínio 

rápido, conhecimento da 

Coordenação de 

Estágios da Univasf, 

REVISTA 

EXTRAMUROS/ 

PROEX 

1 CR 

- Ser estudante de curso 

de graduação; 

 

- Matriculado a partir 

do 3º período do 

curso; 

 

- Habilidades 

Gerais: criatividade, 

planejamento, 

compromisso, 

organização, boa 

comunicação oral e 

escrita, capacidade de 

trabalho em equipe, 

senso de coletividade, 

disciplina e 

responsabilidade; 

 

- Habilidades 

Específicas: Editoração 

gráfica: Corel Draw, 

Adobe Photoshop, 

Diagramação, Word, 

Excel, e semelhantes. 

- Criação gráfica para a 

Revista Extramuros; 

 

- Definição da aparência e 

layout da página da 

Revista; 

 

- Manusear a plataforma 

digital da Revista; 

 

- Cuidar das 

correspondências virtuais 

da Revista. 
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DACC/PROEX 
1 CR 

- Ser estudante de 

Curso de Graduação; 

 

- Matriculado a partir 

do 4º período do curso; 

 

- Habilidades 

Gerais: criatividade, 

planejamento, 

organização, boa 

comunicação oral e 

escrita, capacidade de 

trabalho em equipe, 

senso de coletividade, 

disciplina e 

responsabilidade;  

 

- Habilidades 

Específicas: Editoração 

gráfica: Corel Draw, 

Adobe Photoshop e 

semelhantes.  

Planejamento e 

execução de ações 

artísticas e culturais. 

- Criação gráfica para 

anúncios, panfletos, 

cartazes, banners, entre 

outros, para fins digitais e 

impressos; 

 

- Criação de logos e 

marcas; 

 

- Definição da aparência e 

formato de páginas de 

website; 

 

- Organização, montagem e 

execução de exposições, 

festivais, feiras e demais 

eventos do setor; 

CPAA/CIHU/GR 
1 CR 

- Ser estudante 

regularmente 

matriculado, a partir 

do 3º período, em um 

dos seguintes cursos: 

Engenharia da 

Computação, 

Ciências da 

Computação, 

Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas e Sistemas 

de Informação, 

Administração, 

Engenharia de 

Produção ou 

Publicidade e 

Propaganda; 

 

- Habilidades 

Gerais: criatividade, 

proatividade, 

planejamento, 

organização, boa 

- Trabalhar na 

implantação de 

tecnologias digitais na 

CPAA e CIHU; 

 

- Gerenciar documentos 

em 

nuvem/compartilhados; 

 

- Responder e-mails e 

prover informações 

gerais ao público; 

 

- Criar e Atualizar 

conteúdos a serem 

divulgados na página 

institucional e redes 

sociais do setor; 

 

- Divulgar informações no 
site da CPAA, CIHU 
Portal do Estudante e 
Ingresso Discente; 
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comunicação oral e 

escrita, capacidade de 

trabalho em equipe, 

senso de coletividade, 

disciplina e 

responsabilidade. 

 

- Habilidades 

Específicas: 

- Conhecimentos em 

gerenciamento do 

Google Workspace; 

- Habilidade em 

planilhas eletrônicas; 

- Conhecimento de 

rotinas de escritório; 

- Habilidade para 

lidar com rotinas 

administrativas 

básicas; 

- Conhecimento em 

Ferramentas de 

Colaboração Online 

para Trabalho 

Remoto. 

- Conhecimento e 

facilidade para uso de 

redes sociais e internet 

(pesquisas, 

comunicações, envio e 

recebimento de 

documentos) 

- Elaboração de manuais, 

catálogos e normas de 

rotinas administrativas do 

setor; 

 

- Assessora na 
alimentação  

de informações nos 
diversos sistemas. 

 

- Receber demandas, 

interagir com os setores 

correlatos e realizar 

atualização nos sistemas 

vinculados a CPAA e 

CIHU. 

 

- Realizar consultas em 

Banco de dados. 
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NEXPF 
1 CR 

- Matriculado no curso 

de Graduação em 

Medicina;  

- Conhecimentos 

Básicos de 

Informática;   

- Habilidades: 

planejamento; 

organização; boa 

comunicação oral e 

escrita; capacidade de 

trabalho em equipe; 

bom relacionamento 

interpessoal; 

disciplina e 

responsabilidade. 

- Levantamento, 

organização e análise das 

demandas do Núcleo de 

Extensão Paulo Freire. 

Participação em reuniões 

e ações/intervenções na e 

da comunidade. Participar 

efetivamente de viagens 

para os diferentes campis 

que compõe a Fundação 

Universidade Federal do 

Vale do São Francisco 

(UNIVASF), assim como, 

as demais universidades 

federais da união. 

Auxílio/suporte no 

processo de atendimento 

aos usuários. Emissão de 

relatórios em geral, 

elaboração de planilhas e 

documentos para analises 

de controle e auxiliar no 

controle de documentos 

em geral.   

CPA 
1 1 

- Estudante do curso de 

graduação Engenharia 

de Computação, em 

Instituição de Ensino 

Superior reconhecida 

pelo MEC, com no 

mínimo 30% (trinta 

por cento) dos créditos 

do curso cumpridos. 

- Planejamento, 

organização, boa 

comunicação oral e 

escrita; 

- Capacidade de 

trabalho em equipe, 

disciplina e 

responsabilidade; 

- Conhecimento de 

linguagem(ns) de 

programação 

procedural(is) e com 

orientação a objetos. 

- Auxiliar no planejamento, 

organização e 

encaminhamento das 

decisões da comissão; 

- Implementação e 

manutenção de sistemas 

utilizando linguagens 

HTML, CSS, PHP, 

JAVASCRIPT e BANCO 

DE DADOS; 

- Atualização e manutenção 

dos sistemas web da 

CPA; 

- Acessar diretamente os 

membros da CPA, coletar 

informações necessárias 

para atingir as metas da 

CPA, auxiliar no 

tratamento estatístico dos 

dados coletados; 

- Organizar e promover 

manutenção no BANCO 

DE DADOS da CPA e 

colaborar na redação e 

formatação dos relatórios 
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Preferencialmente 

Java, JavaScript ou 

PHP. 

- Conhecimento das 

tecnologias web 

HTML e CSS. 

- Conhecimento de 

Banco de Dados SQL, 

preferência por 

MySQL. 

finais da CPA. 

 

 

2 O ITEM 8, DA PONTUAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO, PASSA A SER O ITEM 11 

 

3 SERÁ INCLUIDO O TEXTO ABAIXO QUE SERÁ O NOVO ITEM 8: 

 

8. Das vagas destinadas a candidatos autodeclarados pretos ou pardos 
  
8.1 Serão providas, de acordo com a legislação vigente e com Decreto 9427/2018, por 
candidatos que se autodeclararem negros, 30% (trinta por cento) das vagas destinadas a 
cada vaga de estágio, e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do 
processo seletivo, devendo, estas, observar as regras de aproveitamento previstas no 
subitem 8.4. 
 
8.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número 
fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração 
igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de 
fração menor que 0,5, nos termos do § 2º, do Art. 1º, do Decreto 9427/2018. 
 
8.3. Para as áreas de conhecimento, cujo número de vagas for inferior a 2 (dois), não será 
possível a reserva imediata de vagas para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos. 
 
8.4. No presente Processo Seletivo, a concorrência pelas vagas será por cada setor e vaga 
de estagiário. 
 
8.5 O candidato que se autodeclarar preto ou pardo e for classificado no edital, terá seu nome 
publicado em lista específica e em lista de classificação geral para a vaga a que concorre por 
ordem de classificação. 
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8.6 Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou 
pardos, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE deverão indicar essa opção no ato 
da inscrição e assinalar: “manifesto interesse em concorrer às vagas destinadas aos 
candidatos pretos ou pardos” e informar que deseja participar da reserva de vagas aos 
autodeclarados pretos e pardos. 
 
8.7. Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 2º do Decreto 9427/2018, os candidatos 
aprovados que, no ato da inscrição, se autodeclararam pretos ou pardos serão convocados 
para se submeterem ao procedimento de heteroidentificação em data anterior ao resultado 
final do processo seletivo. 
  
8.8.  Para os procedimentos de verificação da declaração será aplicado o disposto na Portaria 
Normativa nº 4, de 06 de abril de 2018 do MPOG, IN 01/2021 e IN 02/2021 GR/UNIVASF, que 
regulamentam o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos 
candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos 
federais, nos termos Decreto 9427/2018. 
 
8.9 O procedimento de heteroidentificação será realizado por comissão designada pelo 
Presidente da Comissão Institucional de Heteroidentificação, e será composta por 5 (cinco) 
membros e seus suplentes, distribuídos por gênero, cor e naturalidade. 
 
8.10. Em data anterior à publicação do resultado final do processo seletivo, o candidato será 
convocado para o procedimento de Heteroidentificação Remoto, de acordo, com Portaria de 
Convocação a ser divulgada.  
 
8.11 O candidato que tiver sua autodeclaração indeferida pela comissão, será eliminado do 
processo seletivo, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 
 
8.12 O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação será eliminado 
do processo seletivo, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 
  
8.13. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, devendo este responder por qualquer falsidade. 
  
8.14. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do 
concurso sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
 
8.15. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla 
concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 
 
8.16. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla 
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concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros. 
Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será 
preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 
 
8.17. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que 
sejam ocupadas as vagas, as remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e 
serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação 
no concurso. 
 

4 O ITEM 9, DO CRONOGRAMA, PASSA A SER O ITEM 12 E VIGORARÁ COM O SEGUINTE 

TEXTO: 

Quadro 2 - Cronograma 

ATIVIDADE DATAS 

Publicação do presente edital 16/06/2021 

Inscrição nos termos da Cláusula 3.2 17 a 25/06/2021 

Análise dos documentos. 28 e 29/06/2021 

Divulgação do Resultado Parcial dos Classificados para Entrevista 30/06/2021 

Recurso do resultado da Análise 1° e 02/07/2021 

Realização de aferições;  05 e 06/07/2021 

Publicação do resultado da aferição;  07/07/2021 

Recurso da aferição;  08 e 09/07/2021 

Resultado Final da aferição 12/07/2021 

Resultado Final dos Classificados para Entrevista e envio do link. 13/07/2021 

Entrevista com os classificados 14 e 15/07/2021 

Divulgação do Resultado Parcial do Processo Seletivo 16/07/2021 

Prazo para recurso contra o resultado 19 e 20/07/2021 

Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo 21/07/2021 

Entrega da Documentação 22 a 30/07/2021 

Início das atividades 02/08/2021 
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5  SERÁ INCLUIDO O TEXTO ABAIXO QUE SERÁ O NOVO ITEM 9: 

 

9. Das vagas destinadas a pessoas com deficiência 
 
9.1. Serão providas, de acordo com a legislação vigente a nos termos do §5° da Lei 11.788 de 
25 de setembro de 2008, por pessoa com deficiência, 10% (dez por cento) das vagas 
destinadas a cada vaga de estágio, e das que vierem a ser criadas durante o prazo de 
validade do processo seletivo, devendo, estas, observar as regras de aproveitamento 
previstas no subitem 1.5 
 
9.2. Para as áreas de conhecimento, cujo número de vagas for inferior a 3 (três), não será 
possível a reserva imediata de vagas para candidatos com deficiência, uma vez que a reserva 
de uma única vaga já ultrapassaria o limite legal de 10% (dez por cento). 
 
9.3. No presente Processo Seletivo, a concorrência pelas vagas será por cada setor e vaga 
de estagiário. 
 
9.4. Em data anterior à publicação do resultado final do processo seletivo, o candidato 
aprovado será convocado para comparecer em dia, local e horário determinados pelo setor 
responsável pela vaga, para apresentação dos documentos comprobatórios da deficiência.  
 
9.5. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade por 
qualquer falsidade. 

 
 

6 O ITEM 10, DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, PASSA SER O ITEM 13 

 

7 SERÁ INCLUIDO O TEXTO ABAIXO QUE SERÁ O NOVO ITEM 10: 

 
10. Da ordem de convocação e aproveitamento 
 
10.1. A reserva de vagas para os autodeclarados pretos ou pardos, seguirá as determinações 
da legislação vigente e as regras constantes deste subitem. 
  
10.2. A reserva de vagas para os deficientes, seguirá as determinações da legislação vigente e 
as regras constantes deste subitem. 
 
10.3. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de 
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proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de 
vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros. 
 
10.4. Para os candidatos que se autodeclararem pretos e pardos, havendo a autorização de 
novas vagas para o mesmo setor e mesma área de atuação durante a validade do presente 
certame, o primeiro candidato aprovado que se autodeclarar preto ou pardo será convocado 
para ocupar a 2ª,6ª vaga relativa à unidade para a qual concorreu. Os demais candidatos 
aprovados, que se autodeclaram pretos ou pardos, serão convocados para ocupar a 9ª, 12ª, 
16ª vaga, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, exceto se mais bem 
classificados na ampla concorrência. 
 
10.5. Para os candidatos com deficiência, havendo a autorização de novas vagas para o 
mesmo setor e mesma área de atuação durante a validade do presente certame, o primeiro 
candidato aprovado que seja pessoa com deficiência será convocado para ocupar a 5ª vaga 
relativa à unidade para a qual concorreu. Os demais candidatos aprovados, que sejam pessoas 
com deficiência, serão convocados para ocupar a 15ª vaga, e assim sucessivamente, 
observada a ordem de classificação, exceto se mais bem classificados na ampla concorrência. 
 
10.6. Em caso de aproveitamento de candidato, em vaga nova que venha surgir em unidade 
diversa à da concorrência, será elaborada lista geral de convocação onde figurarão todos os 
candidatos aprovados, segundo critério de antiguidade de homologação do certame, seguido 
pelo critério de maior nota. 
 

 

8 O ANEXO I DO EDITAL É RETIFICADO PASSANDO A VIGORAR O ANEXO I.1 DESTE 
DOCUMENTO. 
 

 

 

 

Petrolina-PE, 16 de junho de 2021. 

 

 

 

Martha Lorena de Brito Assunção 

Coordenação de Estágios/DIREX/PROEX 
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Prof. Dr. Rene Cordeiro 

Diretoria de Artes, Cultura e Ações Comunitárias – DACC/PROEX 

 

 

 

Prof. Dr. Ramon Missias Moreira 

EXTRAMUROS/PROEX 

 

 

Leilane Diena Souza da Silva 

CPAA/CIHU/GR 

 

 

Profa. Dra. Rafaela Santos de Melo 

Comissão Própria de Avaliação/GR 

 

 

 

Prof. Dr. David Fernandes Lima 

Núcleo de Extensão Paulo Freire/GR 
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ANEXO I.1 – FICHA DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS AO ESTÁGIO - NOVA 

 

NOME COMPLETO: 

E-MAIL: NATURALIDADE/UF: D. N.  

CURSO: INSTITUIÇÃO: PERÍODO NO CURSO: 

ENDEREÇO (Rua, Avenida, Alameda etc.): Número 

COMPLEMENTO (Bloco, apto. etc.): BAIRRO: 

CIDADE: ESTADO: CEP: 

CPF: RG: 

ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF: 

DATA DE EXPEDIÇÃO: 

TELEFONE FIXO: TELEFONE CELULAR: 

SEXO: ESTADO CIVIL: 

COR: (   ) Branco(a) (   ) Negro(a) 

                    (   ) Pardo(a) 

(     ) manifesto interesse em concorrer às vagas destinadas aos 

candidatos autodeclarados pretos ou pardos. 

NOME DO PAI: 

NOME DA MÃE: 
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Data: ______/______/_________ Assinatura: ______________________________________________ 
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