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EDITAL INTERNO No 041/2019/USJ

ESTABELECE O PROCESSO DE SELEÇÃO DE
ESTUDANTES DO CURSO DE ADS (TECNOLOGIA DE
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS) DO
USJ PARA l (UMA) VAGA DE MONITOR PARA O
PROJETO

DE

EXTENSÃO

NA

ÁREA

DE

REESTRUTURAÇÃODOSITEDO USJ.

O Reitor do Centro Universitário Municipal de São José,Prof. Renato Brittes, no uso de suas
atribuições,

TORNA PÚBLICO:

O processo de seleção de ESTUDANTESdo curso de ADS (Tecnologia de Análise e Desenvolvimento
de Sistemas) do USJ para l (uma) vaga de MONITOR PARA O PROJETODE EXTENSÃODE
REESTRUTURAÇÃO
DO SITEDO USJ,nos seguintes termos:
1. Pél

;riçao

1.1. Ficadeterminado o período compreendido entre os dias 10 até às 18h30 do dia 17 de junho de
2019, para o aluno matriculado e ativo no curso de ADS (Tecnologia de Análise e Desenvolvimento
de Sistemas) do USJrealizar a inscrição para o processo de seleção interna para a Monitoria do
Projeto de Extensão de Reestruturação do site do USJ.
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2.].. O presente edital contempla l(uma) vaga a ser preenchida imediatamente após a publicação do
resultado.
2.2. A carga horária definida para cada aluno será de 02(duas) horas por semana, a serem prestadas
em conformidade com a demanda e deliberação do ProfessorJaíme Miranda Junior, Coordenador

do Projetode Extensãoespecificadono ]..l.
2.3. Cadahora efetivamente trabalhada equivalerá à atribuição de l (uma) hora de AAC (Ativídade
Acadêmíca Complementar), cujo registro e controle ficará sob o encargo do Professor Coordenador
do Projeto.
2.4. A atribuição da vaga prevista neste edital terá prazo determinado, finalizando no encerramento
do anoletivo de 2019,
2.5. O acadêmico que tiver sido selecionado neste edital não poderá prejudicar as horas de sala de
aula já definidas para 2019-1 ou 2019-2
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3.1. Ao acadêmico voluntário selecionado por meio deste Edital, caberá as seguintes atividades:
Colaborar díretamente na reestruturação do site da USJ;
Cumprir as atividades demandadas pelo Professor Coordenador do Projeto
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4.].. Para inscrição no presente processo, o candidato entregará a Fichade Inscrição IANEXOÚNICO)
devidamente preenchida e assinada no Protocolo do USJ,no período mencionado no item l.l.
l;l;l=1:1;1;1;1;1;1;::1
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5.].. Estar cursando a 2ê, 3ê ou 4g fase do Curso de ADS do USJ.

5.2. É desejável que o acadêmico voluntário selecíonado por meio deste Edital tenha conhecimento
prévio de Wordpress e em editoração de imagens.

6.1. A relação dos candidatos inscritos será divulgada no dia 17 dejunho de 2019, a partirdas 19h00,;

6.2. Os candidatos inscritos deverão submeter-se a uma entrevista de seleção com o Professor
Coordenador do Projeto no dia 18 de junho de 2019, na sala de reuniões da Reitoria, às 17h00.

7.].. Em caso de empate, dar-se-á preferência ao candidato que:
a) Primeiro critério: menor tempo restante para a conclusão do curso;
b) Segundo critério: maior IA (índice Acadêmíco).

8.1. Após a publicação do resultado/classificaçãofinal, o interessado poderá solicitar recurso no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no Setor de Protocolo do USJ,na Rua Jair Vieira, ne 76, Kobrasol,
no horário das 13h00min às 21hOOmin.
8.2. A Comissãoresponsável pelo recebimento e análise das inscrições e recursos foi designada pelo
Reitor do USJ,por intermédio da Portaria ng 044/2018/USJ, em 2]. de dezembro de 2018.
::

9.].. A participação no processo importará o conhecimento e aceitação tácita de todas as regras
estabelecidas neste Edital, às regras aplicáveis ao contrato de trabalho e internas do USJ.
9.2. O resultado final do presente processo seletivo será publicado no dia 19 de junho de 2019
9.3. Os casos omissos serão resolvidos por comissão nomeada pelo Reitor

9.4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário
0 dejunho de 20].9
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Prof.Rena
Reitor do Centro Uniüersitáricl
/
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ANEXO ÚNICO
FICHA DEINSCRIÇÃO

Eu,.

/

CPF

, matriculado no Centro
no

Universitário Municipal de São José sob o ng
Curso

.na Fase
E-mail:

Fone:

venho por este intermédio

requerer minha inscriçãopara assumir a Monitoria do PROJETO
DE EXTENSÃO
DE
REESTRUTURAÇÃO
DO SITEDO USJ,conforme os termos estabelecidos no Edital ng
041/2019/USJ

SãoJosé(SC), de

de 2019

Assinatura
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