
ETAPAS INICIAIS DATAS RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES

INSCRIÇÃO 01 a 08 de fevereiro Centros de Estudos

Declaração da Universidade constando o período e o CR do aluno, 01 
retratos 3x4, Formulário de Inscrição (é a ficha de cadastro que deverá ser  
preenchida de forma manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta). 

SELEÇÃO
19 a 23  de fevereiro

Serviço Social
O Serviço deverá considerar o 

Coeficiente de Rendimento (CR)+ entrevista e/ou prova cujo teor e valoração 
deverá ser informado ao Centro de Estudos. 

RESULTADO DA SELEÇÃO 27 de fevereiro Serviço Social
Esta informação deverá ser enviada para o Centro de Estudos e considerará 

o nº de vagas ofertadas e as notas obtidas pelos candidatos. Será 
selecionado(s) o(s) candidato(s) que totalizar(em) maior nº de pontos. 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
DO PROCESSO SELETIVO

02 de março Centro de Estudos

O Centro de Estudos deverá informar(via telefone e/ou e-mail) aos candidatos 
o resultado do processo seletivo. Lembrar aos selecionados do período e dos 

documentos necessários ao cadastramento do SGE-WEB 
A planilha deverá ser preenchida com base nas informações repassadas pelo  

Serviço (nome, notas obtidas...).

CADASTRO DOS
 SELECIONADOS

05 a 09 de março Centro de Estudos

Oficio da Instituição de Ensino contendo as seguintes informações: nome do 
aluno, período no qual está inscrito, Coeficiente de Rendimento, nº do seguro 

contra acidentes pessoais, carga horária semanal e total prevista para o 
estágio, nome do professor responsável pelo estágio com seu respectivo 

registro no Conselho da categoria profissional e Termo de Compromisso para 
estágio obrigatório assinado pelas partes (C.E, Supervisor, I.E e Aluno).

INICIO DO ESTAGIO 15 de Março Centro de Estudos
Nenhum aluno poderá iniciar o estágio sem: Termo de Compromisso 

devidamente assinado,  ter passado por estas etapas ou fora dos prazos 
estabelecidos para inscrição/início do estágio.

ETAPA INICIAL  22 de março Centros de Estudos

Consolidar as informações de cada Unidade da A.P na Planilha de 
Acompanhamento do Processo Seletivo para Serviço Social , em ordem 

decrescente por pontuação obtida e enviar para a GDTA 
(marciotitosms@gmail.com). 

DIVULGAÇÃO DO
 QUADRO DE VAGAS OCIOSAS

29 de março GDTA
Mediante a consolidação das planilhas enviadas pelos Centros de Estudos, a 

GDTA divulgará, no site desta Gerência, o Quadro de Vagas ociosas por 
Unidade e os critérios para seleção dos candidatos.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA 
A RECLASSIFICAÇÃO

02 e 03 de abril Centros de Estudos
Os Centros de Estudos receberão durante este período os candidatos 

interessados na reclassificação (os candidatos apresentarão a documentação 
solicitada na etapa inicial).

 SELEÇÃO DOS CANDIDATOS À 
RECLASSIFICAÇÃO

04 e 06 de abril Serviço Social

 O Serviço deverá considerar o 
Coeficiente de Rendimento (CR)+ entrevista e/ou prova cujo teor e valoração 

deverá ser informado ao Centro de Estudos.
O Serviço deverá informar ao Centro de Estudos as notas obtidas pelos 

candidatos objetivando a ocupação das vagas ociosas. 

DIGULDAÇÃO DOS 
SELECIONADOS

10 de abril Centros de Estudos
O Centro de Estudos deverá informar(via telefone e/ou e-mail) aos candidatos 

o resultado da reclassificação. Lembrar aos selecionados do período e dos 
documentos necessários ao cadastramento do SGE-WEB.

CADASTRO DOS
 RECLASSIFICADOS

11 e 12 de abril Centros de Estudos
Efetuar o cadastro do candidato no SGE-WEB 

mediante a apresentação do documentos solicitados.

RESULTADO FINAL DO 
PROCESSO SELETIVO

13 de abril Centros de Estudos
Enviará a Planilha de Acompanhamento do Processo Seletivo para Serviço 

Social à Gerência de Desenvolvimento Técnico 
Acadêmico(marciotitosms@gmail.com)

INÍCIO DO ESTÁGIO 16 de abril Centro de Estudos
Nenhum aluno poderá iniciar o estágio sem ter passado por estas etapas ou 

fora dos prazos estabelecidos para inscrição/início do estágio.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO ACADÊMICO

RECLASSIFICAÇÃO
A reclassificação acontecerá quando houver vaga oci osa e tomará como base os candidatos inscritos e nã o selecionados na etapa inícial.
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