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EDITAL 001/052019-1 PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO T-REX

O T-Rex (Timbó Rex Futebol Americano), por meio da Comissão Esportiva e Administrativa torna
pública a abertura de processo seletivo para preenchimento de 10 (dez) vagas de estágio não
remunerado.
1. DO ESTÁGIO
O estágio de que trata este edital não será remunerado. Terá vigência de 06 (seis) meses, podendo
ser prorrogado por igual período, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses.
2. DAS VAGAS
Serão oferecidas 10 (dez) vagas, conforme quadro abaixo:
Quantidade

Área

01

Educação Física

01

Administração

01

Administração
(Secretariado)

01

Nutrição

01

Direito

01

Artes Visuais

01

Jornalismo

01

Marketing/Publicidade
Propaganda

01

Recursos Humanos

01

Serviço Social

Local do Estágio
T-Rex Futebol Americano
(Timbó)
T-Rex Futebol Americano
(Timbó)
T-Rex Futebol Americano
(Timbó)
T-Rex Futebol Americano
(Timbó)
T-Rex Futebol Americano
(Timbó)
T-Rex Futebol Americano
(Timbó)
T-Rex Futebol Americano
(Timbó)
T-Rex Futebol Americano
(Timbó)
T-Rex Futebol Americano
(Timbó)
T-Rex Futebol Americano
(Timbó)
10 vagas

Horário do Estágio
Até 30 horas
semanais
Até 30 horas
semanais
Até 30 horas
semanais
Até 30 horas
semanais
Até 30 horas
semanais
Até 30 horas
semanais
Até 30 horas
semanais
Até 30 horas
semanais
Até 30 horas
semanais
Até 30 horas
semanais

3. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas no período de 03/07/2019 até às 23 horas do dia 10/07/2019
pelo portal carreiras da Uniasselvi.
Etapa

Período

Atividade

Divulgação do edital

02/07/2019

Divulgação do edital (gorex)

Inscrição Uniasselvi

07/07/2019 a 12/07/2019

portal da Instituição Uniasselvi no endereço:
https://www.carreiras.uniasselvi.com.br/
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Inscrição Rex

07/07/2019 a 12/07/2019

Via email

Envio de documentos

07/07/2019 a 12/07/2019

Via email

Data final das Inscrições

12/07/2019

Homologação das Inscrições

16/07/2019

Prova escrita

22/07/2019

Entrevista

29/07/2019

Resultado Final

01/08/2019

Inicio do estágio

05/08/2019

portal da Instituição Uniasselvi no endereço:
https://www.carreiras.uniasselvi.com.br/
Via email
Uniasselvi Timbó
Av. Getúlio Vargas, 500 - Centro, Timbó – SC
Uniasselvi Timbó
Av. Getúlio Vargas, 500 - Centro, Timbó – SC
Site https://www.got-rex.com/
Uniasselvi Timbó
Av. Getúlio Vargas, 500 - Centro, Timbó – SC

3.1 Poderão se inscrever, nas vagas deste edital, os alunos dos cursos de graduação Bacharelado em
Educação Física, Administração, Direito, Jornalismo, Marketing/Publicidade e Propaganda, Nutrição,
Designer Gráfico/Artes Visuais, Serviço Social e Recursos Humanos, entre outros oferecidos na
UNIASSELVI desde que atendam aos requisitos estabelecidos no item 4.
3.2 A inscrição será iniciada através do cadastro de currículo disponibilizado no portal da Instituição
Uniasselvi no endereço: https://www.carreiras.uniasselvi.com.br/. Ao cadastrar o currículo, o
candidato recebe em seu email um link para preenchimento do Formulário de Inscrição – Programa
de Estágio T-Rex 2019/2.
3.3 O candidato envia para o Formulário de Inscrição e encaminha para o email disponibilizado uma
mensagem com o assunto Finalização Processo de Seleção: (+) Nome do Candidato (Exemplo:
Finalização Processo de Seleção: José da Silva), e anexa cópias digitalizadas dos seguintes
documentos: Currículo Lattes (atualizado), CPF, RG, comprovante de matrícula, Histórico Escolar.
Todos em formato PDF e salvos com o título Nome do Documento: (+) Nome do Candidato.
3.4 O candidato que preencher o Formulário de Inscrição de forma incompleta e/ou incorreta ou,
ainda, que não enviar toda a documentação estabelecida no item 3.3, terá sua inscrição indeferida.
3.5 As inscrições deferidas e homologadas serão divulgadas no dia 16/07/2019 (com os nomes dos
candidatos em ordem alfabética) via email do candidato, que foi cadastrado no Formulário de
Inscrição.
3.6 Uma Proposta de Projeto de Pesquisa será solicitada de forma optativa nesta etapa. A avaliação
em uma escala decimal de 0 a 10 terá seu resultado adicionado de forma diferencial, no desempenho
geral que fora obtido de forma obrigatória pelo candidato. Este projeto deve conter Introdução,
Justificativa, Objetivos, Metodologia, Cronograma e Referencial Teórico. Deve ter no máximo 20
páginas e seguir as normas da ABNT para a sua formatação. No projeto, o candidato apresenta um
tema de interesse para estudo e pesquisa na área Esportiva, relativas à prática de Futebol
Americano. De acordo com a avaliação dos temas propostos pelos candidatos e a concordância da
entre oferta e necessidade/relevância para a Instituição T-Rex, os candidatos serão classificados de
acordo com as notas obtidas em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez).
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4. DA DOCUMENTAÇÃO
4.1 Currículo preenchido https://www.carreiras.uniasselvi.com.br/
4.2 Formulário de Inscrição (item 3.2 - via e-mail)
4.3 Currículo Lattes atualizado (item 3.3 - via e-mail)
4.4 Proposta de Projeto de Pesquisa (item 3.6 - via e-mail)
4.5 CPF (item 3.3 - via e-mail)
4.6 RG (item 3.3 - via e-mail)
4.7 Comprovante de Matrícula (item 3.3 - via e-mail)
4.8 Histórico Escolar (item 3.3 - via e-mail)
5. DA SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será feita por uma comissão examinadora, formada por membros da
Comissão Técnica, designada pela Diretoria do T-Rex (responsáveis técnicos pelo estágio do
acadêmico).
5.1 A prova teórica (Somente para Estágio de Pesquisa): Dissertativa (composta de questões
relativas à área de formação de acordo com item 7 deste edital). Esta etapa ocorrerá no dia
22/07/2019 às 9h (Endereço: Av. Getúlio Vargas, 500 - Centro, Timbó – SC).
5.2 Entrevistas: de caráter classificatório e eliminatório, serão realizadas no dia 29/07 em horários
agendados individualmente.
5.3 O candidato deverá comparecer ao local da prova e entrevista, 30 (trinta) minutos antes do
horário marcado para o início das mesmas, apresentando um documento de identidade oficial e
original com foto.
5.4 Na avaliação dos candidatos serão obedecidos os seguintes critérios: a) Na prova teórica será
avaliada a capacidade argumentativa e objetiva, cabendo ao examinador atribuir nota de 0 (zero) a
10 (dez) a cada critério de avaliação. A nota final nesse quesito é a média aritmética dos critérios
avaliados.
5.5 A nota final do candidato será a média aritmética das notas finais de cada item de avaliação
(Prova Teórica + Entrevista).
5.6 O candidato terá acrescido até (1) um ponto no total de sua nota final, entregando a Proposta de
Projeto
de
Pesquisa,
dentro
dos
critérios
solicitados
no
item
3.6.
5.7 Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) pontos em qualquer uma
das avaliações (prova teórica e/ou entrevista).
5.8 Será considerado aprovado na seleção, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis)
em cada um dos itens avaliados. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente
de notas. O resultado final será classificatório. Para desempate: a) maior índice de rendimento
acadêmico (IRA); b) maior idade;
5.9 O resultado final da seleção, com classificação dos candidatos, será publicado no site do T-Rex
(https://www.got-rex.com/) até o dia 01/08/2019.
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5.10 Após a divulgação do resultado final, o candidato que for selecionado para a vaga deverá
apresentar os seguintes documentos para a efetivação do estágio, de acordo com a sua Instituição:
a) CPF (cópia e original); b) RG (cópia e original); c) Título eleitoral (cópia e original); d) Carteira de
reservista (cópia e original); e) Comprovante de residência (cópia atualizada) f) 1 foto 3X4.
5.11 As atividades de estágio iniciam em 05/08/2019.
6 DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES
São atribuições e obrigações do aluno estagiário:
a) Cumprir até 30 (trinta) horas semanais de atividades de estágio, conforme horários
preestabelecidos com seu supervisor;
b) Apresentar frequência mensal e relatar em formulários próprios suas atividades e entregá-los na
secretaria administrativa do T-Rex, impreterivelmente, até o segundo dia útil do mês;
c) Entregar ao orientador, no início de cada período, confirmação de matrícula, caso seja prorrogado
o período de estágio;
d) Realizar atividades gerais: Período de Integração (obrigatório – 4 horas); auxílio operacional,
levantamento de dados, captação de imagem, identificação de dúvidas dos atletas e repasse ao tutor
orientador, preparo e organização de campo, arquivamento e inventário, auxílio operacional nos
eventos e jogos, organização e localização de arquivos físicos e digitalizados; auxílio no controle do
arquivo; conferência de documentos; cooperar no recebimento, expedição e controle de
documentos e informações.
e) Realizar atividades específicas de suas áreas de formação. Conforme tabela abaixo:

Estágio
Nutrição

Administração/Secretariado

Educação Física

Design Gráfico/Artes Visuais

Direito

Administração

Atividades e Responsabilidades Específicas
Supervisão: Terça ou Quinta, 9h. Avaliação Antropométrica (fita e adipômetro), Aplicação do
Questionário/Anamnese, Cadastro de Fórmulas/Manipulados, Montagem de Plano Alimentar, Geração de
conteúdo e dicas nutricionais para as redes sociais. Sigilo profissional. Postura e vestimenta adequada
(calça, camisa, sapato fechado e jaleco). Exclusividade nos materiais elaborados.
Supervisão: Terça ou Quinta, 9h. Recepção dos pacientes/clientes, atendimento telefônico e online, envio
de cotações, gerenciamento de agendas, organização do ambiente de trabalho e preparação de chá/café,
lista de compras para o espaço, tabelas, impressões recebimento de valores e controle de caixa. Sigilo
Profissional. Carisma e boa postura
Supervisão: Terça –14h30. Acompanhamento dos treinamentos da equipe e auxiliar os treinadores em
campo (filmagem, estatística, liberação miofascial, correção de exercícios na academia, marcação
(pirulito), puxar aquecimento, puxar alongamento, marcação de faltas em situacionais durante treino).
Pesquisar sobre exercícios preventivos de Lesão no F.A e elaborar plano de treinamento com base nisso.
Todas as normas de Condutas do T-Rex, para comissão técnica e Atletas se aplica ao estagiário. Seguir
instruções e respeitá-las. Comprometimento e pró-atividade.
Artes para Instagram, contato com patrocinadores, contato com fornecedores. Conhecimento no pacote
Adobe (photoshop, Illustrator), e ser comunicativo (a).
Auxílio em desenvolvimento, controle e prestação de contas em de projetos municipais e federais. Auxílio
na elaboração e controle de contratos. Auxílio em análise de segurança jurídica em atos da entidade. O
candidato deverá ter noções de Direito Contratual, Direito Desportivo e Direito Administrativo. Deverá,
ainda, ter boa escrita e saber elaborar petições.
Organização e preparação de documentos (ofícios, formulários, atas, etc); apoio a atividades
administrativas; lançamentos e controles financeiros; realização de prestação de contas; controle de pautas,
etc. O candidato deverá ter conhecimento em excel (intermediário) e contabilidade financeira. Deverá,
ainda, ser organizado, ter boa comunicação e escrita, além de saber trabalhar em equipe.
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Jornalismo

Marketing/Publicidade e
Propaganda

Recursos Humanos

Serviço Social

Organizar, acompanhar e revisar pautas de rotina com a imprensa; Auxiliar em clipagem de jornais,
rádios, TVs e internet, produção de textos, marcação de entrevistas, entre outros. Auxílio em cáculos de
ROI.
Controle de pautas, publicações, administração das redes sociais, criação de artes gráficas, captação e
edição de vídeos. O candidato deverá ter conhecimento em Adobe Illustrator e Adobe Premiere Pro, além
de noções em captação de fotos e vídeos.
Auxiliar os atletas no encaminhamento profissional, elaborar treinamentos e desenvolvimento humano
com base no conceito de academia corporativa. Analisar estratégias que ajudem o T-Rex a elaborar planos
de recrutamento e contratação de seus atletas por empresas locais e regionais.
Levantamento de demanda de assistência social. Planejar e aplicar políticas e programas sociais nas áreas
da educação, saúde, justiça e segurança voltados para o bem-estar coletivo dos atletas. Realizar vistoria
nas residências de atletas administrados pelo T-Rex, orientando para higiene, saúde e bem estar. Coletar
dados, realizar estudos e através de laudos, sugerir para a instituição a elaboração de programas sociais
específicos para demandas identificadas.

e) Nos atendimentos, administrar e promover a comunicação assertiva entre membros do setor
sempre seguindo o código de ética da profissão.
TODAS as atividades a serem exercidas deverão ser aceitas pelos candidatos, todas as que forem
aprovadas serão consideradas obrigação do estagiário. O Programa T-Rex Futebol Americano tem
como principal objetivo, o desenvolvimento de habilidades comportamentais e técnicas dos
estagiários.
8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O estagiário exercerá suas atividades sob a supervisão do tutor responsável técnico (T-REX) e de do
tutor responsável teórico (UNIASSELVI).

Timbó, 07 de julho de 2019.

Coordenação de Estágios Rex

