
 

 

 

 

  

 

 

 

 
SELEÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA O NÚCLEO DE ATIVIDADES 

COMUNITÁRIAS E SUSTENTABILIDADE / SALA VERDE – UniSL 
 

Edital nº 001/2020 de 28 de fevereiro de 2020 procede a chamada para seleção de estagiários para o 
Núcleo de Atividades Comunitárias e Sustentabilidade Sala Verde UniSL.  

 
1) CONCEITUAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO: Visando o treinamento de recursos 
humanos e ambientais, o Núcleo de Atividades Comunitárias e Sustentabilidade Sala Verde 
disponibilizará vaga na forma de estágio remunerado, para o aluno que estiver regularmente 
matriculado no curso de Ciências Biológicas ou Administração do Centro Universitário São Lucas. 
Para a consecução desta finalidade o aluno selecionado participará de atividades desenvolvidas nas 
áreas de Gestão de Programas de Sustentabilidade e Educação Ambiental, sob a coordenação dos 
colaboradores do setor.  
 
2) NÚMERO DE VAGAS: (01) vaga  
 
3) CARGA HORÁRIA: 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira, das 14h00m às 18h00m e 
sábado das 8h00m às 12h00m.  
 
4) DA PROVA: A prova escrita versará sobre conhecimentos específicos da área de estágio, sendo 
composta por 10 (dez) questões. A Prova Prática consiste na segunda fase do processo seletivo, onde 
o candidato classificado receberá um tema e deverá discorrer sobre o assunto em 30 minutos. 
 
5) DA DATA E LOCAL DA PROVA: A prova escrita será aplicada no dia 17 de março das 14h às 
18h no Núcleo de Atividades Comunitárias e Sustentabilidade Sala Verde do Centro Universitário 
São Lucas e os candidatos classificados realizarão a segunda fase do processo seletivo: Prova Prática 
dia 19 de março das 14h às 18h. 
 
 6) DOS CONTEÚDOS: O programa das provas e os conteúdos estão especificados no anexo, que 
é parte integrante do presente edital.  

Vaga CONTEÚDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estágio em Gestão de 
Programas de 

Sustentabilidade e 
Educação Ambiental 

 

Educação Ambiental empresarial e escolar; 
Extensão Universitária; 
Informática básica; 
Art. 225 da constituição Federal de 1988 
Artigos:  
 

  
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_225_.asp 
 
 https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/1792/1220 
   
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/267760/1/Esteves_LarissaMariaCalo
ri_M.pdf 
  
file:///C:/Users/maria.dasilva/Downloads/3087-Texto%20do%20artigo-10702-3-10-
20160731%20(1).pdf 
 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_225_.asp
https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/1792/1220
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/267760/1/Esteves_LarissaMariaCalori_M.pdf
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/267760/1/Esteves_LarissaMariaCalori_M.pdf
file:///C:/Users/maria.dasilva/Downloads/3087-Texto%20do%20artigo-10702-3-10-20160731%20(1).pdf
file:///C:/Users/maria.dasilva/Downloads/3087-Texto%20do%20artigo-10702-3-10-20160731%20(1).pdf


 

 

 

 

  

 

 

 

 
7) PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO: Os candidatos deverão se inscrever na sala verde, das 
14h00m às 21h00m no período de 28 fevereiro à 10 de março de 2020.  
 
8) DO ESTÁGIO: O estágio dar-se-á com a concessão de bolsa-auxílio pelo CIEE, no valor de 
R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) e vale transporte. 
 
9) CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS.  
 

 Estar cursando do 2° ao 6° período do curso de Ciências Biológicas ou Administração;  

 Ter afinidade com a área ambiental;  

 Ter boa dicção, facilidade para falar em público;  

 Habilidade com o pacote Windows e Excel básico (no mínimo);  

 Ser proativo e dinâmico;  

 Ser sociável;  

 Ser aprovado no Processo Seletivo (Fase 1 - Prova e Fase 2 – Prova Prática);  

 Ter bom desempenho acadêmico comprovado pela análise do Histórico Escolar e Currículo 
Lattes.  

 
10) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO: O resultado do processo de seleção dos 
candidatos será divulgado a partir das 14h do dia 23 de março de 2020. 
 
11) INÍCIO DO ESTÁGIO:  Abril de 2020. 
 

 

Porto Velho, 28 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

  


