
 
 
 
 

 
Fundação Cultural de Uberaba “Prof. Antônio Carlos Marques” 

Praça Rui Barbosa, 356 – Centro – CEP 38010-240 – Telefone: (34) 3331-9200 – Uberaba – MG 
E-Mail – recursoshumanos.fcu@gmail.com 

 

 
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 06/2022 

 
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ACADÊMICOS PARA PREENCHIMENTO DE 

VAGAS REMANESCENTES E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA 
ESTÁGIO NA FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA “PROF. ANTONIO CARLOS 

MARQUES” 
 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO 
 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA “PROF. ANTÔNIO CARLOS MARQUES” 
(FCU), pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.054.581/0001-
51, com sede na Praça Rui Barbosa, nº 356, Centro, nesta cidade de Uberaba/MG, 
CEP: 38.010-240, regida pela Lei Complementar nº 492/15, e demais legislações 
atinentes à matéria, neste ato representada pelo Presidente, Cássio Luis Facure, 
nomeado através do Decreto Municipal nº 761/2021, torna público o presente Edital de 
Seleção Pública objetivando a seleção de estagiários para preenchimento de vagas 
remanescentes e formação de cadastro reserva, de acordo com as condições e 
exigências do presente edital: 

 
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1. O presente processo seletivo destina-se à seleção de vagas remanescentes e à 
formação de cadastro de reserva de estagiários da FCU para lotação nos 
departamentos, ações e equipamentos culturais vinculados, podendo participar os 
estudantes que: 
 
a) estiverem regularmente matriculados em alguma das instituições de ensino superior 
conveniadas com a FCU, sendo de responsabilidade do candidato a observância da 
referida lista, (ANEXO II); 
b) estiverem regularmente matriculados em instituições de ensino superior, cujos 
convênios ainda não tenham sido efetivamente celebrados com FCU, mas que tenham 
manifestado interesse na celebração do acordo, por meio de requerimento 
administrativo, apresentado impreterivelmente até o dia 20 de maio de 2022; 
c) estejam em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das 
obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos; 
d) não tenham feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Fundação 
Cultural de Uberaba, salvo para os casos de estágio referente a outro curso ou ainda 
na hipótese de pessoas com deficiência, conforme previsto no art. 11 da Lei 11.788/08 
e no art. 15 do Ato Normativo 157/2021. 
 
1.2. Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 (dezesseis) 
anos completos, conforme previsto no § 5º do art. 7º da Resolução nº 1 do CNE/CEB, 
de 21 de janeiro de 2004 (Conselho Nacional de Educação). 
 
1.3. O valor mensal da remuneração do estágio corresponderá a 75% (setenta e cinco 
por cento) do salário-mínimo. 
 
1.4. O estagiário terá auxílio-transporte municipal, conforme legislação. 
 
1.5. O estágio não contempla outros benefícios, tais como auxílio-alimentação, auxílio-
saúde e similares. 
 
1.6. Serão observadas para o estágio a carga horária de 30 (trinta) horas semanais e 
06 (seis) horas diárias, sendo o horário de expediente do estagiário convocado 
determinado no interesse da Administração desta Fundação, podendo conforme 
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demanda de cada setor atuar aos finais de semana, seguindo a carga horária 
estipulada. Caso não haja interesse do candidato no momento da convocação, este 
poderá solicitar seu reposicionamento para o final da lista. 
 
1.7. O presente edital poderá ser acessado via plataforma/site www.prosas.com.br 
onde o candidato deverá criar seu perfil de EMPREENDEDOR e em seguida efetuar 
inscrição no referido edital. 
 
1.8. Poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados 
nos cursos abaixo especificados e que comprovem tempo mínimo remanescente de 
01 (um) ano para a respectiva conclusão do curso e frequência efetiva. A quantidade 
de vagas previstas consta no Anexo I. 
 

 Administração - A partir do 3º Período; 

 Ciências Contábeis – A partir do 3º Período 

 Direito – A partir do 3º Período 

 Pedagogia – A partir do 3º Período 

 
1.9. O certame terá validade de 01 (um) ano, a contar da homologação do resultado 
definitivo, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da FCU. 
 

2 – DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. Antes de efetuar a inscrição, o estudante deverá conhecer o Edital e certificar-se 
de que preenche todos os requisitos exigidos por este instrumento. 
 
2.2 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o processo 
seletivo contidas neste edital e demais comunicados e avisos que venham a ser 
publicados. 
 
2.3. Este Edital poderá ser revogado por ato unilateral da Fundação Cultural, desde 
que devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem 
indenização a terceiros. 
 
2.4. As inscrições são gratuitas e os interessados deverão preencher cadastro do 
formulário para inscrição do edital através da plataforma/site www.prosas.com.br, 
entre os dias 23/05/2022 e 27/05/2022 as 17h30. 
 
2.5. As inscrições poderão ser prorrogadas a critério da Fundação Cultural de 
Uberaba.  
 
2.6. Além do preenchimento do formulário eletrônico, o candidato(a) deverá anexar a 
seguinte documentação comprobatória: 
 
I – Documento de identificação com foto; 
II – Histórico Acadêmico  
III – Currículo com comprovações 
 
2.7. Não será aceita a entrega de documentos presenciais ou por e-mail. 
 
2.8. A inscrição efetivar-se-á com a conclusão do preenchimento do formulário do 
edital na plataforma/site www.prosas.com.br no prazo designado neste edital. 
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3 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
3.1. Para participação no Processo Seletivo, o(a) candidato(a) deverá já ter concluído, 
e constar em seu histórico acadêmico os semestres letivos mínimos conforme item 1.8 
 
3.2. Etapa 1 - Análise Acadêmica: 
 
3..2.1.   Os candidatos serão classificados nesta etapa por ordem decrescente de 
pontuação, correspondente ao resultado da fórmula abaixo: 
 

R = 0,75 x CRG + 0,25 x (CC +CI), sendo: 
 

R = Resultado da Pontuação, arredondado em duas casas decimais. 
 

CRG = Coeficiente de Rendimento Global do estudante no curso (acumulado até o 
último semestre computado); 

 
CC = Conceito de Curso; 

 
CI = Conceito Institucional. 

 
3.2.2. Para efeito de aplicação do cálculo da fórmula citada no subitem 3.1, será 
considerada uma escala de graduação de 0 (zero) a 10 (dez) para o CRG, com 2 
(duas) casas decimais, e de 0 (zero) a 5 (cinco) para os indicadores CC e CI.  
 
3.2.3 Caso a instituição de ensino adote escala de graduação do coeficiente de 
rendimento global do estudante diferente do disposto no subitem 3.2.2, a FCU efetuará 
a devida conversão para a escala de 0 (zero) a 10 (dez). 
 
I – As notas as quais são avaliadas por meio de conceito, será feita a conversão do 
conceito em valor numeral, seguindo estritamente o que segue 
 

Conceito por matéria Conversão para escala de 0 a 10 
A Excelente 10 
A– /B+ Muito Bom 8,7 
B Bom 7,5 
C+/ B- Regular para bom 6,2 
C Regular 5,0 
C-/ D+ Aprendizagem satisfatória 3,7 
D Necessita de intervenção 2,5 
E Insuficiente 0 

 
3.2.4. Serão considerados o CC e o CI divulgados na página eletrônica 
emec.mec.gov.br na data de encerramento deste Edital. Para cursos de Educação à 
Distância, será utilizado o CIEad (Conceito Institucional EAD). Na ausência deste, será 
utilizado o CI. 
 
3.2.5. Caso os indicadores CC ou CI não estejam divulgados na página eletrônica 
emec.mec.gov.br na data citada no subitem 3.1.3, ou se forem relativos a períodos 
anteriores aos dos indicadores CPC (Conceito Preliminar do Curso) ou IGC (Índice 
Geral de cursos da Instituição), respectivamente, deverão ser considerados estes 
últimos em substituição àqueles. 
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3.2.6. Caso não estejam disponibilizados na página eletrônica emec.mec.gov.br, na 
data   citada no subitem 3.1.3, os indicadores do curso CC e CPC, será atribuído valor 
0 (zero) para a parcela CC da soma indicada na fórmula do subitem 3.1. 
 
3.2.7. Caso não estejam disponibilizados na página eletrônica emec.mec.gov.br, na 
data citada no subitem 3.1.3, os indicadores da instituição de ensino CI e IGC, será 
atribuído valor 0 (zero) para a parcela CI da soma indicada na fórmula do subitem 3.1. 
 
3.2.8. Serão desclassificados dessa etapa os candidatos que obtiverem nota inferior a 
6.0 (seis) pontos 
 
3.3. Etapa 2 - Currículo 
 
3.3.1. Os candidatos aprovados na etapa anterior, terão seus currículos analisados e 
pontuados, conforme cadastrado na Plataforma Prosas. 
 
3.3.2. Todas as informações prestadas no currículo deverão estar devidamente 
comprovadas. Caso contrário não serão pontuadas, conforme tabela do item 3.3.5 
 
3.3.3. Os candidatos que não anexarem seus currículos na plataforma estarão 
automaticamente desclassificados do processo seletivo. 
 
3.3.4. A pontuação no currículo é apenas classificatória e não eliminatória. 
 
3.3.5. O candidato deverá anexar à plataforma seu currículo com as devidas 
comprovações em arquivo único no formato PDF.  
 
3.3.6. Serão considerados os seguintes critérios de pontuação curricular, sendo a 
pontuação máxima de 10 pontos: 
 

Item Documentos Comprobatórios 
Pontuação 
Máxima e 

limites 
Tópico 1 – Formação Acadêmica 

Pontuação Máxima de 03 pontos, independente se o candidato apresentar comprovações que 
excedam o limite. 

Curso Superior completo em área 
correlata à vaga de estágio pleiteada. 
Sendo no máximo 01 (um) curso 

Diploma, Certificado ou Declaração 
assinada, identificada, com data e em 
papel timbrado da IES. 

 

1,4 pontos 

Curso Superior completo em outras 
áreas do conhecimento. Sendo no 
máximo 01 (um) curso 
 

Diploma, Certificado ou Declaração 
assinada, identificada, com data e em 
papel timbrado da IES. 

01 ponto 

Cursos gerais com carga horária igual 
ou superior a 32 horas em área 
correlata ou complementar à vaga de 
estágio pleiteada. Sendo no máximo 
03 (três) cursos. 

Certificado, Diploma ou Declaração 
assinada, identificada, com data e em 
papel timbrado da instituição. 

0,6 pontos 
(sendo 0,2 
para cada) 

Tópico 2 - Experiências de atuação 
Pontuação Máxima de 03 pontos, independente se o candidato apresentar comprovações que 

excedam o limite. 
Estágio em empresas com no mínimo 
03 (três) meses de atuação. Será 
considerado no máximo 04 (quatro) 

Declaração da empresa, ou equivalente. 
02 pontos (0,5 

para cada 
período 
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períodos de 03 (três) meses comprovado) 

Experiência profissional em empresas 
com atuação correlata à área 
pretendida, com no mínimo 06 (seis) 
meses de atuação. Será considerada 
no máximo 01 (uma) experiência 
 

Registro em carteira profissional OU 
contrato de prestação de serviço com a 
designação das atividades 

01 ponto 

Tópico 3 - Atividades Cientificas e Acadêmicas 
Pontuação Máxima de 04 pontos, independente se o candidato apresentar comprovações que 

excedam o limite 
Apresentação de trabalho oral ou 
painel sem publicação. Sendo no 
máximo 02 (duas) apresentações 

Certificado ou equivalente 
0,4 pontos (0,2 

para cada 
apresentação) 

Participação em eventos sem 
apresentação de trabalho. Sendo no 
máximo 02 (duas) participações 

Certificado ou equivalente 
0,2 pontos (0,1 

para cada 
participação) 

Participação em projeto de iniciação 
científica por semestre completo 
(Remunerado ou Voluntário). Sendo 
no máximo dois semestres 

Declaração, certificado ou equivalente 
0,8 ponto (0,4 

para cada 
semestre) 

Participação em projeto de extensão 
universitária por semestre completo 
(Remunerado ou Voluntário). Sendo 
no máximo dois semestres 

Declaração, certificado ou equivalente 
0,8 ponto (0,4 

para cada 
semestre) 

Participação em monitorias por 
semestre completo (Remunerado ou 
Voluntário). Sendo no máximo dois 
semestres 

Declaração, certificado ou equivalente 
0,8 ponto (0,4 

para cada 
semestre) 

Artigos científicos publicados em 
periódicos. Publicação de livros ou 
capítulos de livros com registro ISBN. 
Será considera no máximo duas 
publicações 

Cópia do artigo publicado com a 
identificação do periódico ou da 
declaração do editor quando o artigo 
estiver aceito, porém aguardando 
publicação. Em caso de publicação e 
livros, cópia da capa, ficha catalográfica, 
sumário e, quando, capítulo: apresentar, 
também, cópia do capítulo. 

01 ponto (0,5 
por 

publicação)  

 
3.4. Classificação Final 
 
3.4.1. A Classificação final será a média aritmética das notas obtidas na Etapas 1 e 2. 
 
3.4.2. A Classificação final será publicada em ordem decrescente de nota e por área 
de atuação. 
 
3.4.3. As vagas serão preenchidas de acordo com a disponibilidade ofertada no 
presente edital. 
 
3.4.4. Os candidatos classificados que ultrapassarem o limite das vagas disponíveis 
entrarão para o cadastro reserva da FCU, podendo ser chamados a qualquer 
momento na medida do surgimento de novas vagas. 
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3.4.5. Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o candidato que: 
 
I - Obtiver maior nota na pontuação do currículo; 
II - Obtiver maior idade; 
III – Estiver mais adiantado no curso 
 

4 – DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 

4.1. Aos portadores de deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente 
processo seletivo. 
 
4.2. Em obediência ao disposto no parágrafo 5º do art. 17 da Lei 11.788/08, será 
reservado aos candidatos aprovados portadores de deficiência, o percentual de 10% 
(dez por cento) das vagas oferecidas. 
 
4.3. Para cada dez vagas de estudantes convocados da lista de aprovados, uma vaga 
caberá ao candidato com deficiência, qual seja a 3ª (terceira) vaga. 
 
4.4. Para inscrição como pessoa com deficiência, o candidato deverá declarar sua 
condição no momento da inscrição, especificando a sua deficiência. Caso contrário, 
não concorrerá às vagas reservadas, mas automaticamente às vagas de ampla 
concorrência, e não terá direito às prerrogativas asseguradas neste Edital à pessoa 
com deficiência. 
 
4.5. Em caso de convocação, o candidato com deficiência deverá apresentar laudo 
médico comprobatório à FCU, mediante preenchimento de formulário constante no 
Anexo IV deste edital, objetivando verificar se a deficiência se enquadra nas 
categorias descritas no art. 4.º do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 
1999, e se há compatibilidade da deficiência com o desempenho das atividades. 
 
4.6. Havendo necessidade, a FCU poderá solicitar ao candidato informações e 
documentações complementares. 
 
4.7. Os candidatos com deficiência, além de figurarem na lista geral de classificação, 
terão seus nomes constantes, em listas específicas de candidatos com deficiência, por 
curso. 
 
4.8. Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga 
reservada, a vaga será preenchida pelo candidato com deficiência posteriormente 
classificado. 
 
4.9. Na hipótese de não haver número de candidatos com deficiência aprovados 
suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas 
para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, 
observada a ordem de classificação. 
 

 
5 – DOS CANDIDATOS NEGROS 

 
5.1. Em obediência ao disposto no Decreto n. 9.427, de 28 de junho de 2018, ficam 
reservadas aos negros 30% (trinta por cento) das vagas oferecidas no presente 
processo seletivo. 
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5.2. Para cada dez vagas de estudantes convocados da lista de aprovados, três vagas 
serão reservadas aos candidatos negros, quais sejam a 4ª (quarta), a 7ª (sétima) e a 
10ª (décima) vagas. 
 
5.3. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às 
vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação na 
seleção. 
 
5.4. O candidato que concorrer às vagas reservadas aos negros (pretos e pardos) 
deverá declarar essa condição no ato de inscrição, sendo de sua inteira 
responsabilidade as informações prestadas. 
 
5.5. Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato de 
inscrição no processo seletivo, sem prejuízo da apuração das responsabilidades 
administrativa, civil e penal, na hipótese de constatação de declaração falsa. 
 
5.6. Em caso de convocação, o candidato que concorrer às vagas reservadas a 
negros (pretos e pardos) deverá apresentar declaração à FCU, constante no Anexo V 
deste edital.   
 
5.7. Comprovando-se falsa a declaração de que trata o item 5.6, o candidato será 
eliminado do processo seletivo e, se houver sido convocado ou entrado em exercício 
das atividades do estágio, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após 
instauração de processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
 
I - A verificação da falsidade da declaração deste item poderá ser feita a qualquer 
tempo por provocação ou por iniciativa da Administração Pública. 
 
5.8. Os candidatos negros (pretos ou pardos), além de figurarem na lista geral de 
classificação, terão seus nomes constantes em lista específica de candidatos negros, 
por curso. 
 
5.9. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga 
será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 
 
5.10. Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente 
para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a 
ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, 
observada a ordem de classificação. 
 
 

6 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS 
 
6.1. Caberá interposição de recurso fundamentado, dirigido à Comissão examinadora, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data de 
publicação do resultado preliminar no Diário Oficial do Município – Porta Voz. 
 
6.2. Os recursos deverão ser dirigidos conforme Anexo III para o e-mail 
juridicofcu@gmail.com. 
 
6.3. O resultado definitivo será homologado e divulgado no Diário Oficial do Município 
Porta Voz, após as análises dos recursos interpostos.  
 
6.4. Não caberá recurso ao resultado definitivo. 
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7 – DA CONTRATAÇÃO E DO DESLIGAMENTO 

 
7.1. O candidato classificado dentro das vagas ofertadas por este edital, será 
convocado por e-mail com as informações relativas à relação de documentação 
comprobatória e outras que forem pertinentes à contratação. 
 
7.2. O candidato que não se apresentar para assumir a vaga no prazo determinado 
será desclassificado. 
 
7.3. O estudante será desligado do estágio nas seguintes hipóteses: 
 
I - automaticamente, ao término do estágio; 
II - a pedido; 
III - decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se 
comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho; 
IV - a qualquer tempo, no interesse da Administração, inclusive por contingenciamento 
orçamentário; 
V - em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação assumida no Termo de 
Compromisso de Estágio – TCE; 
VI - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias 
consecutivos ou não, no período de um mês, ou 15 (quinze) dias durante todo o 
período de estágio; 
VII - pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário; 
VIII - por conduta incompatível com a exigida pela Administração. 
 
7.4. A rescisão do contrato de estágio não gera qualquer direito indenizatório ao 
estagiário, exceto no caso de não houver usufruído do recesso remunerado, 
proporcional ou integral, durante a vigência do contrato celebrado, que fará jus ao seu 
recebimento em pecúnia. 
 
7.5. O prazo de vigência do estágio é de 01 (um) ano a contar da assinatura do 
contrato de estágio, podendo ser renovado pelo prazo máximo de mais 01 (um) ano a 
critério da FCU e da compatibilidade temporal de atuação em regime de estagiário na 
instituição. 
 
7.6. Caso algum curso não tenha sua vaga preenchida, em virtude da ausência de 
candidatos, desclassificação de inscritos ou falta de cadastro reserva, a FCU poderá 
suprir a referida vaga convocando aluno de outra área do conhecimento presente no 
Edital, de acordo com sua demanda. 

 
8 – CRONOGRAMA 

 
Etapas Datas 

Publicação do Edital Resumido Prorrogação 20/05/2022 
Prazo de inscrições 23/05 a 27/05/2022 
Divulgação do Resultado Preliminar 08/06/2022 
Prazo para Recursos 09 e 10/06/2022 
Análise dos Recursos  13 e 14/06/2022 
Homologação do resultado 15/06/2022 
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9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. Os candidatos classificados além do número de vagas previstas neste edital 
ocuparão o cadastro de reserva, por ordem de classificação, e poderão ser 
convocados durante o período de vigência desta seleção, caso surjam vagas. 
 
9.2. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre 
as quais não poderá o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento.  
 
9.3. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste 
Processo, serão divulgados no Porta-Voz do Município, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.  
 
9.4. Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 
complementares e anexos que visem a correção e aperfeiçoamento do processo 
seletivo. 
 
9.5. A FCU reserva o direito de anular, revogar ou alterar o presente Edital e o 
respectivo processo, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou, de acordo 
com a conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que caiba aos 
participantes, qualquer direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
9.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Cultural de Uberaba. 
 
9.7. Integram este edital os seguintes Anexos:  
 
I – Quadro de Vagas 
II – Instituições de Ensino Conveniadas 
III – Formulário de Recurso Resultado Preliminar;  
IV– Laudo Caracterizador de Deficiência 
V – Declaração Convocado Cotista 
 
9.8. Fica definido o Diário Oficial do Município – Porta Voz para a divulgação de 
quaisquer informações do presente edital. O mesmo poderá ser acessado em 
www.uberaba.mg.gov.br 
 
9.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste edital será o da Comarca de Uberaba 
 
Uberaba/MG, 20 de maio de 2022. 

 
 

Cássio Luis Facure 
Presidente 

Fundação Cultural de Uberaba “Pref. Antônio Carlos Marques” 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS 

 
Curso Vagas Atribuições  
Administração 01  Preparar / organizar / analisar / Arquivar 

documentos e correspondências diversas; 
 organização e localização de arquivos físicos e 

digitalizados; 
 auxiliar no controle do arquivo Conferência de 

documentos; 
 cooperar no recebimento, expedição e controle 

de documentos e nos agendamentos; 
 formação e desenvolvimento de acervos; 
 elaboração supervisionada de relatórios em 

geral; 
 elaboração supervisionada de planilha e 

documentos para análises gerenciais de 
controle; 

 auxiliar no controle de relatórios; 
 levantamento e tabulação de dados para 

composição de projetos organizacionais; 
 preparação de apresentações; 
 suporte nos controles internos visando análise 

de métricas e otimização de resultados; 
 outras atividades correlatas à área de atuação. 

Ciências Contábeis 01  Realizar rotinas administrativas; 
 registrar lançamentos nos sistemas de gestão 

conforme ocorrência de fatos geradores; 
 efetuar conciliações contábeis; 
 emitir relatórios mensais de acompanhamento 

contábil e financeiro; 
 acompanhar os processos de pagamentos 

desde a sua abertura até o envio ao setor 
Financeiro para o pagamento; 

 realizar cálculos de encargos e retenções; 
 manter atualizadas todas as planilhas de 

controle, tais como a de contratos a pagar e 
receber; 

 outras atividades correlatas à área de atuação. 
Direito 02  Assinar cargas de autos em cartório; 

 retirar e devolver autos; 
 obter certidões e autos de processos; 
 assinar determinados tipos de petição; 
 praticar atos extrajudiciais de interesse do local 

no qual esteja estagiando; 
 outras atividades correlatas à área de atuação. 

Pedagogia 02  Participar da organização das turmas e 
distribuição das aulas;  

 participar da elaboração do calendário escolar, 
do planejamento de ensino e da elaboração do 
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horário escolar; 
 suporte em projetos, reuniões e atividades da 

Escola de Cultura e Arte de Uberaba; 
 outras atividades correlatas à área de atuação. 
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ANEXO II – INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS 
 
 

UNIUBE - UNIVERSIDADE DE UBERABA 
 
FACTHUS – FACULDADE DE TALENTOS HUMANOS 
 
UFTM – UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
 
IFTM – INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
 
UNIPAC UBERABA - CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 
 
UNINTER – UNINTER EDUCACIONAL S/A 
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ANEXO III – FORMULÁRIO DE RECURSO RESULTADO PRELIMINAR 
 
 

Nome do Candidato  
RG   
Telefone   
Instituição de Ensino  
Curso  
Motivo do Recurso  
Fundamentação e argumentação sucinta, objetiva e lógica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro que estou ciente dos termos do Edital de Abertura de Inscrições no 
Processo de Seleção de Estagiários de Nível Superior FCU 2022. 
Local   
Assinatura  
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ANEXO IV - LAUDO CARACTERIZADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
Atesto que _______________________________________________________, está 
enquadrado(a) na conceituação do artigo 2º, da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, qual seja: “Pessoa com deficiência é aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” ou nas 
categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999, com alterações do 
Decreto nº5.296/2004, no §1º, do artigo 1º, da Lei nº 12.764/2012 (Transtorno do 
Espectro Autista) e no enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça 
(Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Decreto nº 
6.949/2009. 
 
1 - CLASSIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 
 
1.1. - (_) Deficiência física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de: 
 
Paraplegia  Triparesia  
Tetraparesia  Monoparesia    
Ostomia  Hemiplegia  
Paraparesia    Tetraplegia    
Triplegia    Hemiparesia  
Nanismo  Amputação/ausência de membro  
Monoplegia  Paralisia cerebral  
Membros com deformidade  Outros  
 
1.2. - (_) Deficiência visual (anexar exame oftalmológico): 
 
Cegueira - acuidade visual menor 
ou igual a 0,05 no melhorolho, com 
a melhor correção óptica 
 

 Somatória da medida do campo 
visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60o 

 

Baixa visão – acuidade visual entre 
0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica 
 

 Visão monocular – Súmulanº 377 
STJ 
 

 

 
1.3. - (_) Deficiência mental (anexar parecer/laudo psiquiátrico ou neurológico): 
Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 
dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, 
tais como: 
 
(_) Comunicação; 
(_) Cuidado pessoal; 
(_) Habilidades sociais; 
(_) Utilização dos recursos da comunidade; 
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(_) Saúde e segurança; 
(_) habilidades acadêmicas; 
(_) Lazer; 
(_) Trabalho; 
(_) Transtorno de Espectro autista; 
(_) Outros Especificar: _______________________________________________ 
 
1.4. - (_) Deficiência Intelectual 
 
1.5. – (_) Deficiência auditiva (anexar audiometria): 
 
(_) Perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma(anexo) nas frequências de 500HZ,1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 
 
1.6. - (_) Deficiências múltiplas (assinalar campos correspondentes às respectivas 
deficiências). 
 
1.7.   CID-10 (Classificação Internacional de Doenças) da deficiência constatada: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
2. ORIGEM DA DEFICIÊNCIA 
 
(_) Congênita   
(_) Doença adquirida 
(_) Pós operatório  
(_) Acidente comum 
(_) Acidente de trabalho 
 
3.   IMPEDIMENTOS FUNCIONAIS (Descrever): 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

Uberaba, _____ de ____________________ de ________ 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura e CRM 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO CONVOCADO COTISTA 
 
 

Eu, _________________________________________________________________, 
carteira de identidade (RG nº _________________), inscrito no CPF sob o 
nº_____________________, estudante do curso de __________________________,   
para fins de ocupar vaga de estágio na Fundação Cultural de Uberaba,conforme 
estabelecido no Edital XXX, declaro verdadeira a opção escolhida no momento da 
inscrição como candidato(a) cotista na condição de negro (preto ou pardo), nas vagas 
reservadas conforme previsto no Decreto nº   9.427/2018. 
Declaro estar ciente de que poderei ser eliminado do processo seletivo no ato da 
convocação, ou imediatamente desligado do programa de estágio, caso não seja 
verídica as informações prestadas. 
 
 

 
 

Uberaba, _____ de ____________________ de ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura 

 


