EDITAL INTERNO NO 002/2021/USJ – TERMO DE RETIFICAÇÃO E DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZOS

DIVULGA TERMO DE RETIFICAÇÃO E DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZOS RELATIVOS AO
EDITAL INTERNO Nº 002/2021/USJ.

O Reitor do Centro Universitário Municipal de São José - USJ, Professor Renato Brittes, no uso
de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR para o dia 10/02/2021, o prazo final para a realização de inscrições para
o Edital Interno nº 002/2021/USJ, referente ao processo seletivo interno para atribuição de carga
horária para o exercício da Coordenação de Estágio/TCC relativa aos Cursos de Administração
e de Ciências Contábeis da USJ.

Art. 2º - RETIFICAR os itens 2.1, 5.1, 6.1 e 7.1 do referido edital, do seguinte modo:

2.1 O presente edital contempla 01 (uma) vaga com carga horária de até 20 (vinte) horas por
semana, na condição de que pelo menos 08 (oito) horas sejam cumpridas a partir das 17h00, e
que as demais horas sejam cumpridas no período matutino e/ou vespertino, de modo que possa
haver visitas a empresas e/ou instituições de trabalho situadas na região, além do
acompanhamento aos alunos e professores orientadores de estágio/TCC.

5.1 As inscrições deverão ser realizadas somente via internet, no período compreendido entre 03
até o dia 10 de fevereiro de 2021, por intermédio do e-mail gestaopessoasusj@pmsj.sc.gov.br
ou gestaopessoasusj@gmail.com, para o qual o candidato deverá encaminhar, de modo
escaneado ou por fotografia: (...)

6.1 Os candidatos inscritos deverão submeter-se a uma entrevista de seleção com a Assessora
de Graduação do USJ, Profª Maria Helena Kruger; com a Assessora de Regulação de Ensino
Siperior, Profª Elisabete Cavilha Ramos; e com a Assessora de Pós-graduação, Pesquisa e
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Extensão, Profª Janine Pacheco da Luz, no dia 12 de fevereiro de 2021, em horários e links a
serem confirmados no dia 11 de fevereiro de 2021, quando será divulgada a lista de inscritos.

7.1 O Resultado do presente processo seletivo tem previsão de publicação para o dia 15 de
fevereiro de 2021, no site da instituição.

Art. 3º - Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

São José (SC), 08 de fevereiro de 2021.
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