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FACULDADE 2 DE JULHO 
EDITAL Nº 01/2019 SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO 

 
 

O Diretor Geral da Faculdade 2 de Julho, no uso de suas atribuições legais, torna 

público o presente edital de abertura de inscrições, visando a seleção de 1(um) 

candidato(a) à vaga de Estágio Curricular não-obrigatório, para atuar como 

estagiário(a) na F2J. A vaga destina-se exclusivamente a estudantes dos cursos de 

Graduação em PROPAGANDA E MARKETING, até o 6° semestre, da Faculdade 2 

de Julho. Os alunos de JORNALISMO podem se candidatar, mas é necessário que 

tenha aptidão para criação e diagramação de material publicitário. 

 

1. Das inscrições  
 
No ato da inscrição, o estudante deverá estar regularmente matriculado para o 
semestre 2019.2 e adimplente com o setor financeiro e acadêmico da Instituição de 
Ensino. A inscrição implicará no conhecimento do edital e aceitação das normas e 
prazos nele contidos.  
As inscrições serão feitas, exclusivamente, no site da Faculdade 2 de Julho 

(www.f2j.edu.br) no período de 03 a 10 de outubro de 2019. Não serão aceitas 

outras formas de inscrição, nem inscrição incompleta ou fora do prazo. O 

preenchimento da ficha de inscrição (Anexo I) será de total responsabilidade do 

candidato. 

 
2. Da seleção 
 
O processo seletivo será constituído pelas seguintes etapas: 

 
1.ª Etapa  

 
Os candidatos inscritos serão classificados pela média global que consta no histórico 
acadêmico da Faculdade 2 de Julho. Será considerado classificado o candidato que 
obtiver média global igual ou superior a 7,0. Candidatos(as) que estiverem nota 
inferior serão desclassificados. A lista de classificados será divulgada em 11/10/2019 
no site da F2J (http://f2j.edu.br/editais/). 

 

2.ª Etapa 

Os candidatos classificados serão convocados para realizar uma prova prática. O 
brienfing será dado somente no dia da prova, a ser realizada no dia 15/10/2019, com 
duração de 1 hora.  
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3.ª Etapa  
 
Para os candidatos classificados na 1.ª e 2.ª etapas, será realizada uma entrevista 
com o coordenador da área do estágio, que será agendada pelos contatos deixados 
no ato da inscrição.  
A nota final de classificação será composta pela média aritmética resultante da média 
global (constante no histórico acadêmico), da nota da prova escrita e entrevista.  
Em caso de empate, terá prioridade o estudante com maior carga horária cursada, 
conforme o histórico acadêmico, persistindo o empate, será considerado a maior 
idade.  
Será contemplado com bolsa-auxílio o estudante aprovado. 

 

3. Requisitos 

Perfil do estagiário: Responsável, proativo; que possua domínio dos programas de 
edição de imagem (ex.: Adobe Photoshop) e domínio das ferramentas Office. 
  
Principais atividades desenvolvidas no setor: 
Criação de arte para cards, cartazes e banners; 
Diagramação de house organ; 
Outras atividades inerentes à área de atuação, de forma a desenvolver suas 
habilidades e conhecimentos específicos.  
 
4. Da convocação  
 
A primeira convocação será publicada no dia 25/10/2019 no site da F2J  
(http://f2j.edu.br/editais/). O candidato convocado deverá comparecer ao setor 
pessoal da Faculdade 2 de Julho, onde receberá as instruções para preenchimento 
e assinatura do contrato de estágio, portando:  
a) Cópia do documento de identificação com foto: Registro de Identidade (RG) ou 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), juntamente com a apresentação do original 
ou cópia autenticada;  
b) Histórico escolar atualizado, assinado (original) e carimbado (original) que foi 
utilizado para informar a média global no ato da inscrição;  
c) Comprovante de matrícula acadêmica do semestre atual;  
d) Declaração pessoal assinada, em formulário específico, anexo ao edital, de que 

não possui vínculo empregatício ou recebe bolsa de qualquer natureza, durante o 

período de realização do estágio, se aprovado, e, ainda, de que possui 

tempodisponível para dedicar-se às atividades do Estágio Curricular Não-

Obrigatório, no período de vigência da bolsa, sem prejuízo de suas atividades 

discentes regulares. 

Após o preenchimento do limite de vagas, os demais classificados comporão uma 

lista de espera e serão convocados, de acordo com as demandas do setor em que 

foi classificado, durante o período de vigência desta seleção. 
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5. Da desclassificação  
 
Será eliminado ou perderá o direito a vaga o candidato que:  
a) Não comparecer ao local de estágio no prazo estabelecido na convocação;  
b) Não apresentar a documentação exigida;  
c) Informar dados incorretos no ato da inscrição;  
d) Que não atender aos requisitos dispostos neste edital.  
e) Irregular com a F2J em questões acadêmicas e financeiras. 

 
6. Carga Horária, Valor e Duração da Bolsa  
 
O valor da bolsa-auxílio será de R$600,00 (seiscentos reais) por 30 horas semanais. 
Além da bolsa, o estagiário receberá o auxílio transporte de R$ 4,00(quatro reais) 
por dia.  
O estágio é renovável a cada semestre e a bolsa terá a duração máxima de 4 
semestres letivos, obedecendo o período mínimo de 1(um) semestre, exceto em 
caso de cancelamento antecipado.  
Após 1 ano, o estagiário terá direito a 30 dias de recesso remunerado. 

 

 

Prof. Marcos Baruch Portela 
Diretor Geral da Faculdade 2 de Julho 
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS FACULDADE 2 DE JULHO 

  

  

  

Dados de Identificação:  

Nome:................................................................................. Sexo F ( ) M ( )  Nascimento.... /.... /.... 

Número do RG ........................................................  Número do CPF........................................ 

Estado civil: ......................    

Endereço: ................................................................................................ Número..........................  

Bairro:.................................................. Cidade:............................................ Estado: ......................  

CEP:.................................. Tel. Residencial: ( ).............................. Cel.: ( ).......................................  

Nacionalidade:.............................................Naturalidade:..............................................................  

E-mail:..............................................................................................................................................  

Formação   

Graduação ( ) Nível Médio ( )   

Instituição de Ensino ........................................................................................................................   

Curso: ......................................................................... Ano de conclusão ........................................   

Situação Acadêmica   

Matrícula:..................................................... Curso: .........................................................................   

Semestre: ................................. Média Global: ............................. Percentual Cumprido: ..............  

 

_____________________, _____ de ________ de 2019. 

 

 

 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 



 

Av. Leovigildo Filgueiras, 81, Garcia | Salvador-BA | CEP: 40.100.000 | f2j.edu.br | Tel.: (71)3114-3400 

 

  

 

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

 
 

  
  
Declaro, para fins junto à Faculdade 2 de Julho, que eu 

..................................................................................................., portador de RG:  

......................................................................e CPF:............................................, 

não mantenho vínculo empregatício com qualquer entidade da administração 

pública ou privada e não possuo bolsa de qualquer natureza. Também declaro, 

caso seja aprovado(a) no Processo Seletivo de Estágio 2019.2, apto pela 

participação em regime de 6 horas diárias, durante o período de vigência do 

estágio, sem prejuízo de minhas atividades discentes regulares. Por ser 

verdade, firmo a presente.  
  
  
  

 

_____________________, _____ de _________de 2019 
 

  
  

Assinatura do Candidato 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


