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PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE MEMBROS 

EFETIVOS DA FSA JUNIOR. 

 

O COORDENADOR GERAL DA FSA JUNIOR, tendo em vista o ESTATUTO desta 

associação, resolve abrir Processo Seletivo para formação do quadro de seus membros 

efetivos para o ano de 2019.2 e 2020.1, observadas as disposições constantes neste Edital: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Estarão abertas, no período de 08/08/2019 a 15/08/2019, exclusivamente no Núcleo de Apoio 

Pedagógico (NUAPE) do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), as inscrições 

para o processo seletivo objetivando a formação do quadro de membros efetivos da FSA 

JUNIOR, sem vínculo empregatício, para todos os cursos de graduação do UNIFSA a partir 

do primeiro período até um período anterior à formação. 

 

2. DO PROGRAMA 

 

2.1. O Programa de Formação do Quadro de Membros Efetivos da FSA JUNIOR objetiva 

proporcionar a preparação do membro efetivo para a empregabilidade, para a vida cidadã e 

para o trabalho, por meio do exercício de atividades correlatas a sua pretendida formação 

profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição de 

ensino, não gerando vínculo empregatício com o órgão. 

 

2.2. Respeitada a exigência legal de estrita correlação com a respectiva área de formação 

acadêmica, será proporcionado ao estudante: 

I - a preparação para o trabalho produtivo; 

II - o desenvolvimento de habilidades próprias da atividade profissional; 

III - o aperfeiçoamento técnico-cultural e científico; e 

IV - a contextualização curricular, mediante aplicação de conhecimentos teóricos. 

 

2.3. Os alunos atuarão em projetos da FSA JUNIOR, sob a orientação do Coordenador Geral 

e de demais professores que compõem o Conselho Consultivo, desenvolvidos para 

Organizações Públicas, Privadas e Sociais. 

 

2.4. É incompatível com o Programa o exercício de atividades simultaneamente em outro 

ramo de atividade, em organização pública ou privada. 

 

2.5. O Programa será desenvolvido em período que atenda à conveniência da FSA JUNIOR, 

no seu horário de funcionamento, e terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais a serem 

distribuídas em 5 (cinco) dias de 4 (quatro) horas, respeitando-se os interesses da FSA 

JUNIOR e sem prejuízo das atividades discentes. 

 

2.6. O Programa terá como duração de 2 semestres letivos de 2019.2 e 2020.1. 

  



 

3. DAS VAGAS 

 

3.1. O Programa de Formação do Quadro de Membros Efetivos da FSA JUNIOR oferecerá 

30 (trinta) vagas para o período letivo de 2019.2 e 2020.1, sendo 10 (dez) vagas para o turno 

da manhã, 10 (dez) vagas para o turno da tarde e 10 (dez) vagas para o turno da noite. 

 

3.2. A FSA JUNIOR tem o direito de não convocar este número total de vagas caso os 

candidatos ao processo seletivo não tenham a devida qualificação, perfil ou disponibilidade 

de tempo necessário para a execução dos projetos da organização. 

 

3.3. Serão respeitadas 10% das vagas, isto é, 3 (três) vagas, para candidatos com deficiência. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1. O processo seletivo ocorrerá entre os dias 19 e 23 de agosto de 2019 na sala da FSA 

JUNIOR, localizada logo à entrada da sede do UNIFSA. 

 

4.2. A seleção será feita mediante dois critérios: a) índice de rendimento acadêmico; b) 

entrevista com o Coordenador Geral; e c) dinâmicas e atividades relacionadas às áreas 

de consultoria e pesquisa científica, voltadas às organizações públicas, privadas e do 

terceiro setor. 

 

4.3. No ato da inscrição o aluno preencherá uma ficha em que deverá informar a média 

aritmética simples das notas das disciplinas cursadas. Posteriormente, será verificado no 

sistema se a informação prestada pelo aluno está correta e, em caso de o índice de rendimento 

informado não ser o verdadeiro, o aluno estará automaticamente eliminado do processo 

seletivo. 

 

4.3. A entrevista com o Coordenador Geral ocorrerá entre os dias 19 e 22 de agosto de 2019 

e observará: a) se o perfil do candidato condiz com habilidades de inovação, criação, 

capacidade técnica, empreendedorismo, ética, responsabilidade, compromisso, comunicação 

e iniciativa; b) se o candidato possui disponibilidade de tempo; e c) se o candidato tem 

propostas de projetos, ideias de projetos ou vontade de desenvolver iniciação à pesquisa na 

sua área de formação. 

 

4.4. As dinâmicas e atividades relacionadas às áreas de consultoria e pesquisa científica, 

voltadas às organizações públicas, privadas e do terceiro setor, ocorrerão também entre os 

dias 19 e 23 de agosto de 2019. 

  



 

5. DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO 

 

5.1. O resultado estará disponível no site do UNIFSA até o dia 26 de agosto de 2019. 

 

5.2. A convocação será imediata para início das atividades da FSA JUNIOR. 

 

6. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

6.1. Consultoria Empresarial – esta atividade é desenvolvida com ações que buscam o 

desenvolvimento e melhoria das empresas participantes da Cátedra FSA JUNIOR. 

  

6.2. Pesquisa – são atividades de pesquisa científica desenvolvidas a partir das ações de 

consultoria empresarial realizadas com as empresas da Cátedra FSA JUNIOR. 

  

7. DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

 

7.1. Poderão ser concedidas até 3 (três) bolsas de pesquisa no valor de R$150,00. 

 

7.2. A disposições sobre a forma de concessão, como desconto em mensalidade ou 

pagamento integral do valor, e período de pagamento serão designadas pela Pró-reitora 

Administrativa e Financeira. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. A FSA JUNIOR é uma organização com fins educacionais e sem fins lucrativos, sendo 

que a admissão dos membros efetivos não gera vínculo empregatício com a mesma e não 

possui remuneração. 

 

8.2. Todos os projetos desenvolvidos na FSA JUNIOR são de propriedade da mesma. Caso 

o estudante desista durante o período de execução, todo o trabalho desenvolvido fica na 

referida organização, perdendo o aluno qualquer direito autoral sobre o mesmo, contudo, 

aqueles estudantes que concluírem esses projetos na FSA JUNIOR, terão seus nomes 

vinculados aos mesmos. 

 

8.3. A qualquer momento, durante o período de execução do projeto, o aluno pode vir a ser 

desligado da FSA JUNIOR, a critério da Coordenação Geral, em decorrência de faltas e/ou 

atrasos e/ou falta de compromisso e responsabilidade com a organização. 

 

8.4 Os casos omissos serão analisados pela Pró-reitora de Ensino do UNIFSA. 

  



 

Teresina-PI, 05 de agosto de 2019. 
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