
 
 

EDITAL N° 001/2014 

PARA SELEÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA 

EMPRESA JR DE GESTÃO DA ESTACIO FAP  
 
         A Empresa Jr de Gestão da Estácio FAP torna público o processo de SELEÇÃO 

para o Programa de Alunos Bolsistas da Empresa Jr com o objetivo de preencher 2 

(três) vagas, de acordo com a Resolução n° 08/2004, de 23 de março de 2004, do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. Poderão inscrever-se 

candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 

1. Dos requisitos para inscrição: 

1.1 Estar regularmente matriculado e em dia com a Instituição (Administrativa, 

Financeira e Academicamente); 

1.2 Possuir Coeficiente de Rendimento (C.R.) maior ou igual a 7,0 (seis) no último 

semestre cursado; 

1.3 Ter disponibilidade de horário para cumprir, no mínimo, 20 horas semanais para as 

atividades de monitoria, não coincidente com as disciplinas em que esteja matriculado; 

1.4 Estar matriculado e cursando a partir do 2º período até o 6º período nos cursos de 

Graduação: Bacharelado em Administração e Tecnológico em Recursos Humanos; 

1.5 Não exercer monitoria em mais de um programa (núcleo disciplinar). 

 

O processo de seleção constará de: 

 

1. Prova de títulos com avaliação do histórico escolar;  

2- Entrevista para avaliar sua aptidão e desembaraço para o exercício da função de 

Aluno Bolsista, em seus diversos aspectos;  

 

 



Da Classificação 

1- Serão classificados (as) para a entrevista os candidatos (as) que apresentarem em 

seu histórico notas iguais ou superiores a 7,0 (sete). 

2- Serão classificados (as) para o exercício de alunos (as) Bolsistas da Empresa Jr 

de Gestão da Estácio FAP os(as) dois(duas) candidatos(as) que obtiverem 

melhor desempenho na Entrevista. 

 

 

Em caso de empate, os critérios de desempate são: 

1. Maior nota na prova de títulos. 

2. Persistindo o empate, o candidato com idade maior, entre eles.  

 

Dos Recursos 

 

Em conformidade com o Regulamento da Faculdade do Pará – FAP, não serão aceitos 

recursos em quaisquer etapas da seleção. 

 

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

 

FASE DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrições 
21/05/2014 a 

30/05/2014 

09:00 hs as 

21:00 hs 
Empresa JR/E3 

Divulgação da lista dos candidatos 

Inscritos e Classificados na 1ª etapa 

de acordo com os requisitos 

estabelecidos.  

02/06/2014 18:00 hs Empresa JR/E3 

Entrevista 05/06/2014 
A partir das 

16:00 hs 
Empresa JR/E3 

Divulgação do resultado final 07/06/2014 18:00 hs Empresa JR/E3 

 

Informações adicionais 

- Não serão aceitas pré-inscrições pelo protocolo on-line. 

- A realização do processo seletivo fica condicionada à inscrição definitiva. 

- O candidato é responsável pela conferência de seus dados. 



- Duração da bolsa: Agosto de 2014 a Agosto  de 2015 

- Valor da bolsa: 50 % (cinquenta por cento) do valor da mensalidade escolar do Curso 

Graduação: Bacharelado em Administração e Tecnológico em Recursos Humanos no 

ano de 2014, em forma de carta de créditos, que será utilizada, exclusivamente, na 

Instituição. 

- A Bolsa não é cumulativa. 

 

Belém, 21 de maio de 2014 

 

PROF. ALCY ALBERTO FREIRE 
Coordenador da Empresa Júnior de Gestão da Estácio FAP 


