
 

 

 

EDITAL Nº 17/2019 

 

Processo Seletivo para Estagiário da Revista 

Eletrônica e-ciência. 

 

O Diretor da Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN, Professor JOSÉ MARCONDES MACÊDO 

LANDIM, no uso de suas atribuições regimentais e considerando as demais legislações 

pertinentes, torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de Seleção para Estagiário 

da Revista e-ciência. 

1. DO OBJETO 

O objeto do presente Edital é a abertura de processo de seleção para estagiário da revista e-

ciência, vinculada ao Laboratório de Escrita Científica da Faculdade de Juazeiro do Norte, no 

período de 2019.2 a 2021.1. 

2. DAS VAGAS 

CURSO  CARGO VAGA 

Sistemas de 
Informação 

Estagiário da Revista e-ciência 01 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

a) Período: 20/05 a 31/05/2019, das 18h às 21h; 

b) Local: Secretaria do Curso de Sistema de Informação. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Ser aluno regularmente matriculado no curso de Sistemas de Informação. 

b) Estar cursando ou ter cursado regularmente o 3º semestre ou superior. 

 

5. DA SELEÇÃO 

a) Os alunos serão selecionados mediante processo de seleção a ser realizado no dia 

05/06/2019, das 18h30 às 20h; 

b) A seleção será feita através de concurso aberto e a classificação do discente deverá se 

basear na pontuação obtida a partir de: 

 Análise do histórico; 



 Exame de avaliação do conhecimento sobre programação, língua portuguesa e escrita 

científica.  

 Entrevista que compreende uma avaliação do aluno quanto às suas habilidades e 

atitudes para a função. 

 

6. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 O resultado da seleção será publicado até o dia 07/06/2019. 

 

7. DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE  

 01/08/2019 a 31/06/2021. 

 

8. DO REGIME DE TRABALHO 

 O selecionado exercerá suas atividades nos dias e horários estabelecidos pelo 

cronograma de atividades, sem qualquer vínculo empregatício e sem remuneração 

com a Instituição, havendo um desconto de 40% de sua mensalidade.  

 

9. DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO 

9.1. O discente assinará termo de compromisso. Desta feita, ficando compromissado para 

bem desenvolver tal mister. 

9.2. O discente receberá certificado comprovando sua participação como secretário da 

Revista e-ciência quando do cumprimento de suas atividades regulares, usando-se 

como critérios a assiduidade, o desempenho técnico-pedagógico, a responsabilidade, o 

compromisso e os aspectos éticos. 

Juazeiro do Norte – CE, 15 de maio de 2019. 

 

 

Prof. José Marcondes Macêdo Landim 
Diretor Geral 

 
 


