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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA– PROPEX
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO – DAEX
INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES - ITCP/FURB

RETIFICAÇÃO Nº 1

EDITAL PROPEX N.º 11/2020 SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

A Universidade Regional de Blumenau, por intermédio da Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares (ITCP/FURB), torna público o edital destinado à seleção de estagiários para atuar no âmbito
do Convênio Nº 2020TR000467 – Programa “Apoio à Política de Trabalho, Emprego e Renda e
Qualificação em Empreendimentos Solidários”, objeto de Emenda Parlamentar do Estado de Santa
Catarina

Item 3 - DAS VAGAS:
Onde se lê:

NÚMERO
DE
VAGAS

CURSO

CARGA
HORÁRIA

DURAÇÃO*
SETEMBRO A
DEZEMBRO/2020

VALOR**

01

Artes Visuais

20 horas

04 meses

R$ 800,00

01

Comunicação
Social:
Publicidade e
Propaganda;
Jornalismo

20 horas

04 meses

R$ 800,00

Serviço Social;
01

Ciências
Sociais

20 horas

04 meses

R$ 800,00

02

Psicologia

20 horas

04 meses

R$ 800,00
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Altera-se para:

NÚMERO
DE
VAGAS

CURSO

CARGA
HORÁRIA

01

Artes Visuais

01

Comunicação
Social:
Publicidade e
Propaganda;
Jornalismo

DURAÇÃO*
SETEMBRO A
DEZEMBRO/2020

VALOR**

20 horas

04 meses

R$ 800,00

20 horas

04 meses

R$ 800,00

20 horas

04 meses

R$ 800,00

Serviço Social;
03

Ciências
Sociais;
Psicologia

Item 4 - DO PLANO DE TRABALHO:
Onde se lê:
4.2 ESTÁGIO 20 HORAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL OU CIÊNCIAS
SOCIAIS

ATIVIDADES:
- Acompanhar as reuniões e atividades de organização e planejamento da equipe ITCP/FURB;
- Dar suporte aos professores da ITCP/FURB nas assessorias multiprofissionais solicitadas pelos
grupos e redes apoiados, de acordo com a respectiva formação acadêmica;
- Participar das ações de planejamento estratégico junto à equipe ITCP/FURB;
- Apoiar na organização e acompanhar a capacitação nos grupos e redes apoiados;
- Apoiar na redação dos relatórios/atas e demais documentos produzidos durante o estágio pela
equipe ITCP/FURB;
- Participar em eventos científicos relacionados às atividades de formação e capacitação em
Economia Solidária;
- Realizar oficinas, reuniões, rodas de conversa, exposições, mostras, entre outras;
- Contribuir com a equipe ITCP/FURB na produção de um documento referencial sobre os
processos de incubação dos grupos;
- Apoiar e realizar ações de divulgação das ações vinculadas a Economia Solidária nos cursos de
graduação da FURB e demais espaços vinculados à comunidade;
- Apoiar a redação dos relatórios semestrais e final deste Programa;
- Contribuir com o processo de sensibilização e mobilização da equipe e do público alvo das
ações;
- Realizar o registro fotográfico das atividades e elaborar a memória das ações;
- Realizar pesquisa bibliográfica e levantamento de temas e materiais relevantes para as ações do
Programa;
- Auxiliar na realização de eventos e de atividades conjuntas;
- Confeccionar materiais utilizados nas ações;
2

3

- Auxiliar na confecção e atualização dos meios de comunicação eletrônicos vinculados ao
Programa;
- Apresentar trabalhos em eventos;
- Organizar os arquivos físicos e eletrônicos do Programa e manutenção da ordem dos materiais
no local.

Altera-se para:
4.2 ESTÁGIO 20 HORAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL OU CIÊNCIAS
SOCIAIS OU PSICOLOGIA
ATIVIDADES:
- Acompanhar as reuniões e atividades de organização e planejamento da equipe ITCP/FURB;
- Dar suporte aos professores da ITCP/FURB nas assessorias multiprofissionais solicitadas pelos grupos
e redes apoiados, de acordo com a respectiva formação acadêmica;
- Participar das ações de planejamento estratégico junto à equipe ITCP/FURB;
- Apoiar a organização e acompanhar as capacitações dos grupos e redes apoiados;
- Apoiar na redação dos relatórios/atas e demais documentos produzidos durante o estágio pela equipe
ITCP/FURB;
- Participar em eventos científicos relacionados às atividades de formação e capacitação em Economia
Solidária;
- Realizar oficinas, reuniões, rodas de conversa, exposições, mostras, entre outras;
- Contribuir com a equipe ITCP/FURB na produção de um documento referencial sobre os processos de
incubação dos grupos;
- Apoiar e realizar ações de divulgação das ações vinculadas a Economia Solidária nos cursos de graduação
da FURB e demais espaços vinculados à comunidade;
- Apoiar a redação dos relatórios semestrais e final deste Programa;
- Contribuir com o processo de sensibilização e mobilização da equipe e do público alvo para adesão as
ações;
- Realizar o registro fotográfico das atividades e elaborar a memória das ações;
- Realizar pesquisa bibliográfica,levantamento de temas e selecionar materiais relevantes para as ações do
Programa;
- Auxiliar na realização de eventos e de atividades conjuntas;
- Confeccionar materiais utilizados nas ações;
- Auxiliar na confecção e atualização dos meios de comunicação eletrônicos vinculados ao Programa;
- Apresentar trabalhos em eventos;
- Organizar os arquivos físicos e eletrônicos do Programa e manutenção da ordem dos materiais no local.
Blumenau, 12 de agosto de 2020.

Prof. Dr. Oklinger Mantovaneli Junior
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura
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