Gabinete do Reitor

COMUNICADO AOS CANDIDATOS DO PROCESSO
SELETIVO DE ESTÁGIO NO PROGRAMA AUCANI IDIOMAS
Prezado/a candidato/a,
Lastimamos o contratempo com as informações internas e qualquer mal
entendido que elas possam ter criado.
A fim de dirimir possíveis dúvidas, explicitamos as etapas do processo
seletivo e os critérios adotados para a seleção de um único candidato para
preencher a vaga, dentre os 70 inscritos:
Processo seletivo
1. Descrição e aprovação das atribuições para o estágio em
Letras; ressaltando a definição de que se daria preferência
aos alunos do curso de inglês;
2.

Aprovação dos requisitos para inscrição dos candidatos (09/08);

3.

Inclusão da solicitação da vaga no Sistema Júpiter (10 a 13/08);

4.
Aprovação da vaga, revisão orçamentária e solicitação da
divulgação da abertura do processo seletivo (17 a 20/08);
5. Recebimento e registro das inscrições, discriminando nome, data
da inscrição, habilitação, média normalizada, semestre do curso e
breve análise do currículo (17 a 23/08);
Obs. 1: diante de 70 inscrições e após a análise dos documentos, a
comissão avaliadora estabeleceu, em consonância com o Edital, que
convocaria para a etapa de entrevistas os candidatos:
a.
b.
c.
d.

matriculados em Letras - inglês;
cursando entre o 4º e 8º semestres;
com maior média (Histórico Escolar);
cuja análise do currículo mostrou experiência prévia de trabalho.

Obs. 2: A habilitação preferencial para inscrição (inglês) e o semestre
cursado pelo candidato foram observados na análise do currículo,
conforme informado na proclamação do resultado.
6. Elaboração da escala de entrevistas (23/08);
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7. Divulgação do resultado da primeira fase do processo seletivo e
convocação para as entrevistas (24/08);
8.
Envio
de
instruções
entrevistas (25/08);

e

links

individuais

para

as

9. Entrevistas individuais online (26 e 27/08);
10. Reunião da comissão avaliadora, após as entrevistas, para
classificação final dos candidatos e definição do primeiro colocado, a
ser contratado (27/08);
11. Divulgação da classificação final (30/08);
12. Comunicação da classificação final aos candidatos, com
agradecimentos pelo interesse em integrar a equipe AUCANI
Idiomas, endereçada aos (30/08):
a. 61 candidatos pelo envio da documentação;
b. 08 candidatos presentes às entrevistas;
c. 01 candidata aprovada, solicitando a documentação necessária
para contratação.
Asseguramos que o processo seletivo manteve lisura, respeito e
admiração pelos candidatos. Diante da excelência dos históricos escolares
apresentados, os critérios visaram a identificar o candidato ou a
candidata, dentre os 70 inscritos, que também apresentasse mais
qualidades compatíveis com as funções a desempenhar.
Lamentamos qualquer desconforto que tal divulgação indevida possa ter
causado.
Cordialmente,
A Comissão Avaliadora
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