
Programa Estágio em Parceria com o Santander Universidades 

 

A Associação Prudentina de Educação e Cultura – APEC torna público as normas e 

procedimentos para o Programa Estágio em Parceria com o Santander Universidades. 

I.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente edital objetiva estabelecer as condições e critérios de seleção para concessão 

de 20 (vinte) bolsas de estágio em favor dos alunos de Graduação selecionados pela 

IES, visando oferecer oportunidade de desenvolver as habilidades e competências do 

estagiário para o futuro exercício profissional por meio da articulação teoria e prática. 

O valor individual mensal da bolsa é de R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais,) 

composto da seguinte maneira: bolsa auxílio de R$ 692,31 (seiscentos e noventa e dois 

reais e trinta e um centavo), recesso remunerado mensal de R$ 57,69 (cinquenta e sete 

reais e sessenta e nove centavos), auxílio transporte de R$ 132,00 (cento e trinta e dois 

reais). 

II. DAS DISPOSIÇÕES DA BOLSA 

Serão selecionados pelo Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE da Unoeste, até 100 

(cem) alunos para serem entrevistados por empresas parceiras do Banco Santander. 

Posteriormente, serão selecionados até 20 (vinte) alunos, os quais poderão ser 

convocados para assumir as vagas de estágio. Cada candidato convocado terá direito a 

apenas 01 (uma) das vagas. 

O valor correspondente ao estágio será repassado pela Associação Prudentina de 

Educação e Cultura – APEC ao estagiário, o qual deverá ter conta corrente aberta no 

Banco Santander. 

Os candidatos às bolsas de estágio, assim como os convocados, concordam e autorizam 

a Associação Prudentina de Educação e Cultura – APEC a compartilhar seus dados 

cadastrais com o Santander Universidades e empresa parceira na qual realizará o 

estágio. 

III. DA VIGÊNCIA DO ESTÁGIO 



O estágio terá vigência de 4 (quatro) meses, com data de início estimada para 

01/08/2016 e término estimado em 30/11/2016. 

 

IV. DA CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 

O estágio terá a duração de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais. 

  

V. DO PERFIL DAS VAGAS 

As vagas serão destinadas aos alunos que tenham cursado pelo menos 1 (um) semestre 

na Associação Prudentina de Educação e Cultura – APEC e que estejam matriculados a 

partir do 2º semestre, conforme tabela : 

 

 



 

 O estágio será realizado em empresas localizadas em Presidente Prudente/SP. 

VI. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA   

a) Ter cursado pelo menos 1 (um) semestre na Associação Prudentina de Educação e 

Cultura – APEC. 

b) Ser aluno matriculado a partir do 2º semestre na Associação Prudentina de Educação 

e Cultura – APEC. 

c) O aluno deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, residente e 

domiciliado no território nacional e habilitado à prática de todos os atos da vida civil, 

conforme artigo quinto do Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406/2002).  

 

VII. DA INSCRIÇÃO 

a) A inscrição deverá ser realizada exclusivamente no site: 

www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/programa-de-estagio-

santander-universidades.aspx 

Será desclassificado o aluno que: 



a) Não ter cursado pelo menos l (um) semestre na Associação Prudentina de Educação – 

APEC. 

c) Não estar devidamente matriculado para 2º semestre de 2016 na Associação 

Prudentina de Educação e Cultura – APEC. 

d) Não atender ao perfil e requisitos das vagas.  

 

VIII. DO PROCESSO SELETIVO 

A triagem dos currículos dos candidatos inscritos no programa será realizada pelo 

Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE, da Unoeste. 

Os candidatos que tiverem seus currículos pré-selecionados serão encaminhados para 

realização do processo seletivo na empresa concedente, que ficará responsável pela 

aprovação final do candidato que irá participar do programa de estágio. 

IX. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

A seleção será realizada entre os estudantes que, devidamente inscritos, cumprirem 

todos os requisitos para a candidatura estipulados neste Edital, dentro do prazo 

estabelecido no calendário. O processo seletivo dos candidatos para a concessão das 

Bolsas será efetuado pela própria Associação Prudentina de Educação e Cultura – 

APEC. 

Será considerado aprovado, o candidato que: 

a) Estiver devidamente matriculado no 2º semestre de 2016; 

b) Ter bom desempenho acadêmico; 

c) Não possuir pendência financeira com a universidade; 

e) Não ter mais de 3 (três) reprovações/dependências no curso; 

f) Atender o perfil e requisitos da vaga; 

g) Ser aprovado pela empresa concedente. 



No caso de impossibilidade ou desistência de participação por parte de qualquer 

candidato aprovado no processo seletivo, a Comissão do Programa declarará como 

aprovado o próximo candidato classificado. Será desclassificado o aluno que: 

a) Não comparecer em todas as fases do processo seletivo; 

b) Não atender ao perfil e requisitos das vagas; 

c) Não entregar a documentação solicitada; 

d) Não atender aos prazos dispostos neste documento. 

 

X. DAS OBRIGAÇÕES DO ESTUDANTE SELECIONADO 

a) Estar regularmente matriculado para o 2º semestre de 2016 na Associação Prudentina 

de Educação e Cultura – APEC. 

b) Apresentar ao Núcleo de Apoio ao Estudante da Unoeste toda e qualquer 

documentação exigida antes, durante e após o processo seletivo. 

c) Manter-se regularmente matriculado na Associação Prudentina de Educação e 

Cultura – APEC durante o período de vigência do estágio. 

d) Assinar termo de compromisso de estágio não obrigatório. 

e) Realizar o estágio nos termos da Lei (11.788/08). 

O estudante, ao inscrever-se no Programa de Estágio em parceria com o Santander 

Universidades, adere ao presente Edital, bem como cede, de maneira irrevogável e 

irretratável, à Associação Prudentina de Educação e Cultura – APEC, o direito de 

utilizar sua imagem e/ou voz para anúncios relativos à divulgação do programa. 

 

XII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os aprovados no processo seletivo serão comunicados por anúncio através do site da 

Unoeste (www.unoeste.br) e por contato via telefone e/ou e-mail. 

Presidente Prudente, 26 de abril de 2016. 

http://www.unoeste.br/

