
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS MARCOS DIONÍSIO 

EDITAL Nº 02/2021 

 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA  EM 

DIREITOS HUMANOS MARCOS DIONÍSIO 

 

O CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS MARCOS DIONÍSIO 

(CRDHMD/UFRN), no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de 

abertura de inscrições para preenchimento de 01 (uma) vaga de estágio  para estudantes dos cursos 

de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, 

Ciência da Computação, Engenharia de Computação da UFRN. O estagiário realizará suas 

atividades no âmbito do Curso de Capacitação para Conselhos da Pessoa Idosa, na modalidade 

EAD. 

. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A presente seleção destina-se à disponibilização de bolsas de estágio para estudantes 

dos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Bacharelado em Ciência 

e Tecnologia, Ciência da Computação, Engenharia de Computação da UFRN, 

regularmente matriculados, a partir do terceiro período de graduação. 

1.2 O estagiário cumprirá jornada de 20 (vinte) horas semanais, devendo esse horário 

ter compatibilidade com o horário de aula em que esteja matriculado. 

1.3 O bolsista receberá, obedecida a jornada máxima indicada, a importância mensal de 

R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo R$ 750,00 referentes à bolsa e R$ 50,00 

referentes a auxílio transporte. 

1.4 O candidato classificado desenvolverá atividades constantes no item 2, como 

estagiário, pelo período de até 12 (doze) meses. 

 
2. DAS ATIVIDADES E NÚMERO DE VAGAS 

 

2.1 As atividades que o(a) bolsista irá desenvolver  serão, entre outras: i) apoio às pesquisas 

acadêmicas desenvolvidas; ii) atendimento a usuários dos ambientes virtuais de 

aprendizagem (MOODLE), através  dos canais de atendimento utilizados; iii) adaptação 

e modelagem de conteúdo nos módulos educacionais da plataforma.  

   Número de vagas: 01 (uma). 



 
3. DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 

 

3.1 Estar matriculado, no curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação, 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Ciência da Computação, Engenharia de 

Computação da UFRN. 

3.2 A bolsa destina-se, exclusivamente, aos estudantes regularmente matriculados e 

com frequência efetiva nos cursos de graduação da UFRN supracitados. 

3.3 Não ter qualquer outra bolsa remunerada na UFRN. 

3.4 Ter disponibilidade de tempo e disposição para trabalhar em ambiente externo à 

UFRN. 

 

4. DAS VAGAS 

4.1 Encontra-se disponível 01 (uma) bolsa de estágio 

4.2 Os alunos que não se classificarem entre as vagas disponíveis formarão um 

cadastro de reserva e poderão ser convocados durante a vigência do projeto. 

 
5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

5.2 A documentação exigida neste Edital deverá ser encaminhada em versão digital 

para o e-mail: crdh.ufrn@gmail.com, com o título “Seleção Estágio CRDHMD”, 

no período de 14 a 20 de julho de 2021. 

5.3 Somente serão aceitas inscrições realizadas até as 23h59 do último dia do período 

de inscrições. 

5.4 O CRDHMD não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos e/ou 

conexão com a internet no ato da inscrição. 

5.5 A inscrição somente será deferida mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

5.5.1 Ficha de inscrição localizada no anexo final deste edital, devidamente 

preenchida; 

5.5.2 Atestado de matrícula; 

5.5.3 Histórico escolar da graduação; 

5.5.4 Currículo vitae/lattes simplificado e comprovado; 

5.6 Fornecimento de informações não verídicas implica na desclassificação 

automática do candidato. 

5.7 As inscrições serão gratuitas. 

5.8 A lista de inscrições deferidas será divulgada no site da PROEX no dia 21 de 

julho  de 2021. 

 
6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

6.1 O processo de seleção simplificada compreenderá duas etapas classificatórias e 

eliminatórias: 

6.1.1 Análise do histórico escolar e currículo vitae/lattes; 

6.1.2 Entrevista virtual 

6.2 Passarão para a etapa de entrevista os 5 (cinco) primeiros colocados na primeira 

etapa; 

6.3 O resultado da primeira etapa e o cronograma de entrevistas serão divulgados até 

o dia 23 de julho de 2021 no site da PROEX http://www.proex.ufrn.br; 

6.4 As entrevistas serão realizadas no  dia 26 de julho, com horários a serem 
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definidos, nos turnos matutino e/ou vespertino. 

6.5 A pontuação será atribuída à/ao candidato(a) durante o processo seletivo de acordo com 

o  quadro a seguir: 
 

 Critério Pontuação 

 

 

1 

Experiência como bolsista 

de iniciação científica, ou 

voluntário, que aborde as 

atividades listadas no item 

2.1 deste Edital, disposta e 

comprovada em currículo. 

 

 
0,5 ponto a cada 6 meses, num total de, no máximo, 2 

pontos 

 

 
2 

 

 
Entrevista 

 

 
0 a 10 pontos atribuídos ao desempenho na entrevista. 

6.6 A nota final do(a) candidato(a) será o resultado da média simples entre a soma do item 
1 com o item 2, conforme fórmula a seguir: 

 

(Nota 1 + Nota 2)  

2 

 

6.7 O(a) candidato(a) que não comparecer à entrevista será desclassificado do processo seletivo. 

 

6.8 São critério de desempate, sucessivamente: 

 

6.8.1 Maior pontuação no critério de número 2; 

6.8.2 Maior idade, considerando ano, mês e dia. 

 

6.9 Serão aprovados no processo seletivo, de acordo com a ordem de classificação, 

aqueles que obtiverem, no mínimo, 7,0 na entrevista. 

 

 
7. DOS RESULTADOS 

7.1 Os resultados serão divulgados pela coordenação do projeto, através do site da 

PROEX: http://www.proex.ufrn.br, conforme cronograma do item 9 deste Edital. 

7.2 Os candidatos que desejarem interpor recurso deverão fazê-lo nas 24h após a 

divulgação do resultado, apresentando requerimento com exposição dos motivos. 

As interposições dos recursos deverão ser enviadas ao e-mail 

crdh.ufrn@gmail.com, com o nome RECURSO SELEÇÃO DE ESTÁGIO. 

7.3 Os resultados finais serão divulgados pela coordenação do projeto, através do site 

da PROEX: http://www.proex.ufrn.br, até o dia 29 de julho de 2021. 

 

8. DA CONVOCAÇÃO 

8.1. O estagiário selecionado será convocado, obedecendo-se à rigorosa ordem de 

classificação e o número de vagas existentes. 

8.2.  O estagiário convocado deverá enviar e-mail para a coordenação do projeto 

(crdh.ufrn@gmail.com) no dia da publicação do resultado final, a fim de declarar 

seu interesse em ocupar a vaga para a qual foi selecionado. 

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO 
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Candida de Souza 

Inscrições 14/07 a 20/07/2021 

Resultado da análise do curriculum 

vitae/lattes 
21/07/2021 

Recurso contra o resultado da análise do 
curriculum 

22/07/2021 

Resultado definitivo da 1ª etapa 23/07/2021 

Realização da entrevista 26/07/2021 

Resultado  27/07/2021 

Recurso contra o resultado da entrevista 28/07/2021 

Divulgação da classificação final 29/07/2021 

 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Os candidatos aprovados deverão manter atualizados seus telefones e endereços 

eletrônicos. 

9.2.  Na hipótese de surgimento de casos não contemplados no presente edital, a 

solução será conferida mediante deliberação do Conselho Consultivo do 

CRDHMD/UFRN encarregada da organização e execução do processo seletivo. 

 

Natal, 14 de julho de 2021. 
 

 

 
 

Coordenadora do CRDHMD/UFRN 



ANEXO I 

SELEÇÃO DE ESTÁGIO 

 

 FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome: 

End. Res.: 

Bairro: Município: Estado: 

Tel. Res. Celular: e-mail: 

CPF: RG: Órgão Exp. Data Exp. 

Data de Nascimento: Naturalidade: 

Graduação: Matrícula: Período: 

Dados Bancários: Banco: Agência: C. Corrente: 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato 


