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PROGRAMA DE ESTÁGIO 2015.1 

 

EDITAL nº. 01/15 

 

Dispõe sobre o procedimento de seleção de 
estudantes do curso de Serviço Social para o 
preenchimento de duas vagas de Estágio 
Curricular não remunerado no Núcleo de 
Atendimento do Serviço Social da Faculdade 
Cearense, semestre 2015.1, e dá outras 
providências. 

     

 

O DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CEARÁ – 

FACULDADE CEARENSE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

decide baixar e fazer saber o seguinte edital: 

 

Art. 1º. Ficam abertas, no âmbito do Programa de Estágio da Faculdade 

Cearense, as inscrições para a seleção de dois Estagiários para o Núcleo de 

Atendimento do Serviço Social (NASS) no semestre de 2015.1. 

 

Art. 2º. A função de estagiário será exercida por estudante que esteja cursando 

as disciplinas de Estágio I, II ou III e concluído com aprovação a disciplina de 

Ética Profissional em Serviço Social, dando-se preferência ao aluno que nunca 

tenha exercido a referida atividade. 

 

Art. 3º. O período para inscrição será de 25/02/2015 (quarta-feira) a 04/03/2015 

(quarta-feira) no próprio NASS - FaC no horário de 15h as 18h e também na 

sala da Coordenação do Curso de Serviço Social no período da manhã e da 

noite, devendo ser entregue o currículo no ato da inscrição. 

 

Art. 4º. São requisitos para a inscrição do candidato: 

 

I – Ser estudante regularmente matriculado no Curso de Graduação;  
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II - Estar regularmente matriculado na disciplina de estágio I, II ou III; 

II – Ter cursado a disciplina de Ética Profissional em Serviço Social, 

comprovado mediante histórico;  

III – Ter disponibilidade de tempo compatível de modo que sua atividade 

acadêmica não conflite com o estágio. 

 

Art. 5º - Dos prazos estabelecidos: 

 

DA ENTREVISTA: os(as) alunos(as) serão entrevistados(as) pela 

profissional responsável pelo setor. A data da entrevista será 06/03/2015, a 

partir das 16h, no NASS - FaC. 

 

DO RESULTADO: em 12/03/2015 os resultados estarão disponíveis no 

próprio NASS - FaC e no mural do Curso de Serviço Social, em que constará a 

lista dos classificados. 

 

DO INICIO DAS ATIVIDADES: os(as) alunos(as) classificados(as) na 

seleção darão início às atividades no dia 23/03/2015 às 15h. O estágio será de 

três horas diárias e em três dias na semana, tendo seu período final em junho 

de 2015. 

 

Art.6º. A seleção far-se-á levando em consideração, além dos critérios já 

definidos, o resultado da entrevista conduzida pela Assistente Social do 

Núcleo. 

 

Art.7º. Os estudantes aprovados assinarão o termo de estágio no Núcleo de 

empregabilidade da IES. 

 

Parágrafo único. Considerar-se-á desistente o candidato que não comparecer 

na data estabelecida para o início das atividades, sendo imediatamente 

substituído pelo candidato subsequente na ordem de classificação. 
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Art.8º - Ao final do estágio, será feita a avaliação pela supervisora de campo, 

sendo objeto de avaliação a assiduidade e o desenvolvimento técnico. 

 

Art.9º - O presente estágio tem caráter curricular, conforme estabelecido no 

Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social da Faculdade Cearense e não 

é remuneratório. 

 

Art.10 - O exercício do estágio que trata este Edital terá seu término previsto 

para o último dia letivo de 2015.1. 

 

Art.11 - Os casos omissos ou aqui não previstos serão resolvidos pela Gestão 

Acadêmica e Coordenação do curso de Serviço Social. 

 

 

 

Fortaleza, 24 de fevereiro de 2015. 

 

 

José Luiz Torres Mota 

Diretor 

 

 

 

 

 


