
                                                                                                                                       
 

EDITAL Nº 1, DE 30 DE JULHO DE 2021 
PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 

 
O Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília (ICH/UnB), nos termos da Lei no 11.788/08, de 
25 de setembro de 2008 e da Instrução Normativa nº 213, de 17 de dezembro de 2019, torna pública a 
realização de Processo Seletivo para estágio remunerado. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1.  Poderão participar do processo seletivo:  
1.1.1. Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, 

com frequência efetiva nos cursos de Ensino Médio, Técnico e Superior, reconhecidos 
pelo Ministério da Educação; 

1.1.2. Estudante brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país; 
1.1.3. Estudande que não tenha sido exonerado a bem do serviço público; 
1.1.4. Estudante que esteja em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e 

das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos; 
1.1.5. Estudante que não tenha feito estágio por período igual ou superior a dois anos na 

Universidade de Brasília, exceto candidato pessoa com deficiência, conforme Art. 11 da 
Lei 11.788/08. Todavia, é permitido acumular o período de dois anos para cada nível de 
escolaridade, isto é, nível médio e superior. 

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 n. 1 do CNE/CEB, de 21 de janeiro 
de 2004 (Conselho Nacional de Educação). 

 
2. DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO 

2.1. Será ofertada 1 (uma) vaga para a função de revisão de textos e 1 (uma vaga) para a função 
de marcação de textos.  

2.2. O valor da Bolsa Auxílio para ambas as funções corresponderá a R$ 1.125,69 com carga horária 
diária de 6h.  

2.3.  Os valores de auxílio transporte não serão pagos enquanto durar a condição de trabalho 
remoto.  

2.4.  O estágio não contempla outros benefícios, tais como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e 
similares. 

2.5.  A carga horária descrita no item 2.2 será cumprida em regime de trabalho remoto em tempo 
integral.  

 
3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1.  Antes de efetuar a inscrição, o estudante deverá conhecer o edital e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos. 

3.2.  As inscrições serão recebidas somente via preenchimento do formulário de inscrição, 
presente no link https://forms.gle/yRRGszHQK6AEuep58, no período de 30/07/2021 até 
13/08/2021. Não serão aceitas outras formas de inscrições. 

3.3.  Para realizar sua inscrição no processo seletivo, o candidato deverá acessar o site do ICH, 
www.ich.unb.br, localizar o artigo "PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO”, clicar no link e preencher 
o formulário.  

 
4. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

4.1. Função de revisão de textos: 
4.1.1. Terá preferência o candidato que cumprir os seguintes requisitos: 



                                                                                                                                       
 

4.1.1.1. Excelente domínio da língua portuguesa (escrita/revisão); 
4.1.1.2. Experiência acadêmica e/ou profissional em revisão de textos; 
4.1.1.3. Amplo domínio do pacote Microsoft Office; 
4.1.1.4. Conhecimentos básicos em inglês e espanhol; 

4.1.2.  As principais atividades a serem desempenhadas durante o estágio são: 
4.1.2.1. Revisão ortográfica e gramatical de textos científicos; 
4.1.2.2. Assistência em trabalho administrativo geral, como envio e recebimento de e-

mails, contato com editores e outras unidades envolvidas. 
 

4.2. Função de marcação de textos:  
4.2.1. Terá preferência o candidato que cumprir os seguintes requisitos: 

4.2.1.1. Experiência na formatação, diagramação e publicação de trabalhos científicos 
principalmente nos formatos pdf, epdf, xml e html; 

4.2.1.2. Experiência com marcação de documentos conforme a SciELO PS; 
4.2.1.3. Experiência com o sistema OJS (Open Journal System) e seus processos 

editoriais (análise preliminar de manuscritos à luz das regras de submissão, revisão 
duplo-cego e controle das etapas de publicação); 

4.2.1.4. Conhecimentos básicos em inglês e espanhol;  
4.2.1.5. Boa escrita e redação;  

4.2.2. As principais atividades a serem desempenhadas durante o estágio são: 
4.2.2.1. auxiliar os periódicos do Instituto a se enquadrarem nos requisitos dos 

principais indexadores do campo de conhecimento das Ciências Humanas. 
 
5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS  

5.1. O resultado provisório da análise dos currículos aprovados será divulgado no site do ICH, 
www.ich.unb.br, na data provável de 19/08/2021 com os nomes dos candidatos aprovados em 
ordem de classificação.  

5.2. Serão admitidos recursos quanto a análise dos currículos, que deverão ser encaminhados 
eletronicamente entre os dias 19/08/2021 e 20/08/2021, para o endereço ihd@unb.br, em 
formulário específico, disponível para download no site do ICH. 

5.3. Não serão aceitos recursos por outros meios não previstos neste Edital. 
5.4. Serão rejeitados, também, liminarmente, os recursos enviados fora do prazo indicado no item 

4.2, bem como aqueles que não contiverem dados necessários à identificação do candidato. 
5.5. O recurso deverá ser individual, com a indicação do eventual prejuízo, devidamente 

fundamentado, comprovando as alegações com citações e com juntada, sempre que possível, de 
cópia dos comprovantes e, ainda, exposição dos motivos e argumentos. 

5.6. A decisão do ICH será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo 
soberana em suas decisões, não sendo aceita, ainda, revisão de recursos. 

 
6. DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA  

6.1. Os aprovados na análise curricular serão convocados para a segunda fase, composta por 
entrevista, a ser realizada por meio de video-chamada no Microsoft Teams, de acordo com a 
ordem de classificação. 

6.2. Para confirmar a participação na entrevista, o candidato deverá se manifestar em até 24 (vinte 
e quatro) horas após o recebimento do e-mail de convocação. O ICH realizará, no máximo, 2 
(duas) tentativas de contato por telefone em horários distintos: uma no período da manhã e uma 
no período da tarde. 



                                                                                                                                       
 

6.3. No caso do candidato não ser localizado nas tentativas de contato (e-mail e telefone) 
realizadas pelo ICH no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o candidato mantém sua posição na 
lista e o candidato com classificação posterior será convocado para entrevista. 

6.4. O candidato convocado que não comparecer à segunda fase, não justificando sua ausência 
com antecedência mínima de 12 horas, será automaticamente eliminado da seleção. 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
7.1. O candidato aprovado deverá obrigatoriamente participar de um curso oferecido pela 

Biblioteca Central da UnB (BCE), com carga horária de 8h.  
7.2. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses a partir de sua publicação, podendo a 

critério do ICH ser renovado por igual período. 
7.3. O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação tácita das 

condições estabelecidas neste Edital. 
7.4. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão resolvidas 

pelo ICH, por meio do e-mail ihd@unb.br. 
 
 


