EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA
ESTAGIÁRIO(A) COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS
DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E EDUCAÇÃO POPULAR
INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS
POPULARES/ITCP DIRETORIA DE PROJETOS DE EXTENSÃO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC/UNICAMP
Processo nº 19235/2022
A

INCUBADORA

TECNOLÓGICA

DE

COOPERATIVAS

POPULARES

–

ITCP

–

DIRETORIA DE PROJETOS DE EXTENSÃO – PROEC da Unicamp faz saber que estão
abertas, no período de 16/05/2022 a 27/05/2022, as inscrições do Processo Seletivo para
o preenchimento de 05 vagas de estágio, bem como de outras que surgirem no prazo de
validade da seleção.
1. Requisitos para a Inscrição
1.1 Ser estudante de graduação, na Universidade Estadual de Campinas, e que no 2º
semestre do ano de 2022 esteja cursando a partir do 3º semestre do curso.
2. Inscrição
2.1 O requerimento de inscrição deverá ser protocolado no(a) DIRETORIA DE PROJETOS
DE EXTENSÃO - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC), localizado no
endereço AV. ÉRICO VERÍSSIMO, 800 - ANTIGA CAC (GINÁSIO DA UNICAMP ENTRADA LATERAL DIREITA - EM FRENTE AO ESTACIONAMENTO DA BIBLIOTECA),
no período de 16//2022 a 27/05/2022, nos dias úteis, no horário compreendido entre
09:30 - 11:30 e das 14:00 às 16:30.
2.2 O candidato ou candidata deverá anexar ao requerimento de inscrição (anexo I) os
seguintes documentos:
a) Cópia de documento de identificação com foto;
b) Comprovante de matrícula do semestre atual no referido curso, incluindo relatório
de matrícula em disciplina;
c) Currículo resumido (máximo duas páginas);
d) Formulário preenchido (máximo duas páginas) – anexo II
2.3 Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato ou candidata deverá conhecer o edital de
abertura de inscrições e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
2.4 A inscrição do candidato ou candidata implicará o conhecimento e na tácita aceitação
das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar
qualquer espécie de desconhecimento.

3. Características do Estágio
3.1 O estagiário ou estagiária cumprirá jornada de 20 (vinte) horas semanais, em horários
flexíveis, e obrigatoriamente quinta-feira à tarde (14:00 – 18:00).
A ITCP é um programa de extensão fundado em 2001 que atua com grupos populares
(cooperativas, associações e grupos informais) em Campinas e região para geração de
trabalho e renda. A atuação tem se relaciona com temas como Economia Solidária,
Autogestão, Educação Popular, Tecnologia Social, relações de gênero e questões étnicoraciais. As vagas são para trabalhar com a inclusão produtiva de grupos populares de
mulheres ou compostos em grande parte por mulheres. As atividades a serem realizadas
consistem em: (a) Formação inicial sobre os grupos populares a serem incubados,
Educação Popular e Extensão Popular; (b) Formação continuada através de
estudos coletivos sobre temáticas relacionadas diretamente ao trabalho; (c)
Realização

de

incubações

semanais

nos

grupos

populares

incubados;

(d)

Realização de articulação entre universidade, poder público, grupos populares
incubados, movimento socais, etc; (e) Sistematização do trabalho através de
relatórios, materiais pedagógicos, materiais de divulgação, artigos científicos e
materiais audiovisuais; (f) Autogestão do projeto, com presença obrigatória às
quintas-feiras das 14:00 às 18:00 horas.
3.2. O estagiário ou estagiária receberá, a título de bolsa, a importância mensal de R$
601,43 (seiscentos e hum reais e quarenta e três centavos) e auxílio-transporte no
valor de duas tarifas do transporte público de Campinas por dia de efetiva atividade.
3.3 O estágio terá prazo inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
4. Procedimento de Seleção
4.1 A seleção do estagiário ou estagiária será realizada em três etapas:
a) A primeira etapa consistirá da análise dos requerimentos de inscrição, sendo que
somente os candidatos e candidatas habilitados - que atendam aos requisitos do item
1.1 deste edital - serão convocados para a segunda etapa.
b) A segunda etapa consistirá na análise do currículo e formulário entregues.
c) A terceira etapa consistirá de entrevista, que será realizada de forma presencial
e individual, em data e local a serem divulgados quando da publicação do edital de
convocação. A entrevista terá duração de 15 minutos e avaliará a pertinência do
perfil do candidato ou candidata à vaga.
4.2 Os critérios de seleção para todas as etapas são: a) ser estudante de graduação da
Unicamp regularmente matriculado(a); b) ter disponibilidade de 20 horas semanais; c)
desejável experiência com Educação Popular e/ou Extensão Universitária e d) desejável
experiência com questões de gênero e/ou questões étnico-raciais.

4.3 Os editais do Processo Seletivo serão divulgados no Portal da Diretoria de Projetos de
Extensão

(http://www.dproj.proec.unicamp.br/)

nos

dias

03/06/2022

(Edital

de

Convocação para Entrevista) e 17/06/2022 (Edital de Classificação Final).
4.4. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horário de
realização das provas e entrevista. O candidato deverá observar rigorosamente os editais
divulgados na forma do item 4.3.
5. Disposições Finais
5.1 O estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza com a Universidade e sua
realização dar-se-á mediante Termo de Compromisso firmado entre o estudante e a
Universidade, com interveniência obrigatória da Instituição de Ensino.
5.2 ocorrerá a extinção do estágio:
a) Automaticamente, ao término do período estabelecido no Termo de Compromisso,
se não houver prorrogação pela Universidade.
b) A qualquer tempo, por conveniência e oportunidade do Conselho Orientador da
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP).
c) A pedido do estagiário ou estagiária.
5.3 O estágio terá início a partir de agosto de 2022.
5.4 A seleção terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de divulgação do edital de
classificação final.
5.5 Dúvidas referentes a esse Processo Seletivo poderão ser esclarecidas através do e-mail
selecao@itcp.unicamp.br.

Campinas, 15 de maio de 2022.

Responsáveis pelas informações deste edital:
Nome: Gislaine Elias Alípio Silveira

Matrícula: 181196

Ramal:

Anexo I - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Requerimento de Inscrição nº ___________

À Diretoria de Projetos de Extensão/ Unicamp
Eu, _______________________________________________, portador (a) da Cédula de
Identidade

RG

n°___________________,

residente

e

domiciliado

(a)

a

_________________________________________________________________________
__________________________________________________, telefone (__) ___________,
e-mail_____________________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no _____
semestre do curso de _________________________________________________, no
período _______________, requeiro minha inscrição para o Processo Seletivo para
Estagiário do ITCP da Unicamp.
Campinas, ____ de _______________ de ________.

(Assinatura do candidato)

(Assinatura do responsável pela inscrição)

.................................................................................................................................
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E
EDUCAÇÃO POPULAR
INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES – ITCP - DIRETORIA
DE PROJETOS DE EXTENSÃO – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA PROEC/UNICAMP
Nome do candidato: _________________________________________________________
Requerimento de Inscrição nº ___________
Recebido em: ____ /____ /_________
Nome do recebedor: _________________________________________________________

Anexo II – Formulário
Nome:
Curso / Semestre:
Previsão de conclusão do curso:
Tem outra bolsa em andamento? Qual?

1) Você tem experiência com Educação Popular, movimentos sociais e/ou Extensão
Universitária? Descreva.
2) Você tem experiência com questões de gênero e/ou étnico-raciais? Descreva.
3) Qual o seu interesse de trabalhar em um projeto de extensão? Por que a ITCP?
4) Você tem alguma outra experiência relevante que gostaria de colocar neste momento?

