
 

 

PROGRAMA 
EDITAL Nº

 
 
 
A Coordenação Geral Acadêmica torna
estarão abertas as inscrições para o programa 
 
O presente Edital dispõe sobre o programa Estágio Casacor 20
impedimentos à participação no programa, a carga horária, período e local de trabalho, 
responsabilidades do estagiário, a inscrição, o processo de seleção, a divulgação do resultado e a formalização do 
estágio com os candidatos aprovados. 
 
 

I. DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 

 

1. O Estágio Casacor 2021 é um ato educativo escolar supervisionado
preparação para o trabalho produtivo de 
de graduação da instituição. 

2. O Estágio Casacor 2021 visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

3. O Estágio Casacor 2021, como ato educativo escolar supervisionado, terá acompanhamento efetivo pelo 
professor supervisor do estágio indicado

4. Todas as atividades do Estágio Casacor
das Mangabeiras - e no escritório da Casacor MG e ambos os
relação à sua adequação à formação cultural e profissional dos estudantes, bem
condições de higiene e segurança, durante o período do estágio.

 

II. DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS

 

1. São elegíveis ao programa de Estágio
graduação do Ibmec BH e que já
 
 

III. DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

 

1. Possuir pendências financeiras junto ao
2. Estar em situação escolar sub jú
3. Haver sido dispensado, anteriormente, de programas de Monitoria, de 

apresentar desempenho satisfatório.
4. Ter sofrido punições disciplinares.

 

IV. DA CARGA HORÁRIA 

 

1. A carga horária de trabalho será de seis (6) horas por
total de trinta (30) horas semanais

2. Os dias de trabalho podem variar
a folga semanal de dois dias. 

3. O horário de trabalho pode variar, dependendo da atividade, mantendo
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PROGRAMA ESTÁGIO CASACOR 2021 
EDITAL Nº 01/2021 DE 16 DE JUNHO DE 2021 

A Coordenação Geral Acadêmica torna público que, no período de 16 de junho de 20
programa ESTÁGIO CASACOR 2021. 

rograma Estágio Casacor 2021, as condições de elegibilidade dos candidatos, os 
impedimentos à participação no programa, a carga horária, período e local de trabalho, 
responsabilidades do estagiário, a inscrição, o processo de seleção, a divulgação do resultado e a formalização do 

ESTÁGIO CASACOR 2021 

é um ato educativo escolar supervisionado, promovido pelo Ibmec BH
preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em um curso 

visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do estudante para o trabalho

, como ato educativo escolar supervisionado, terá acompanhamento efetivo pelo 
indicado pelo Ibmec BH, o que será comprovado por vistos nos relatórios.

Todas as atividades do Estágio Casacor 2021 acontecerão no local do evento 
e no escritório da Casacor MG e ambos os locais serão avaliados

adequação à formação cultural e profissional dos estudantes, bem
higiene e segurança, durante o período do estágio. 

DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS 

Estágio Casacor 2021 os estudantes regularmente
que já cursaram pelo menos um semestre completo. 

DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO  

financeiras junto ao Ibmec BH (Secretaria, Biblioteca, Tesouraria, etc.).
údice. 

dispensado, anteriormente, de programas de Monitoria, de Iniciação
satisfatório. 

disciplinares. 

será de seis (6) horas por dia, durante cinco (5) dias
horas semanais. 

variar, dependendo da atividade, e podem incluir sábados e domingos, 

variar, dependendo da atividade, mantendo-se o total de seis (6) horas por dia.

 

de 2021 a 27 de junho de 2021, 

de elegibilidade dos candidatos, os 
impedimentos à participação no programa, a carga horária, período e local de trabalho, as vagas, as 
responsabilidades do estagiário, a inscrição, o processo de seleção, a divulgação do resultado e a formalização do 

promovido pelo Ibmec BH, que visa à 
o ensino regular em um curso 

visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 
para o trabalho. 

, como ato educativo escolar supervisionado, terá acompanhamento efetivo pelo 
pelo Ibmec BH, o que será comprovado por vistos nos relatórios. 

 Casacor MG 2021 – Palácio 
avaliados pelo Ibmec BH em 

adequação à formação cultural e profissional dos estudantes, bem como em relação às suas 

regularmente matriculados nos cursos de 

Ibmec BH (Secretaria, Biblioteca, Tesouraria, etc.). 

Iniciação ou de Extensão por não 

cinco (5) dias por semana, perfazendo um 

sábados e domingos, mantendo 

se o total de seis (6) horas por dia. 



 

 

 
 

V. DO PERÍODO DE TRABALHO 

 

1. O período de trabalho acontecerá
começando no dia 05 de julho e 

2. Nem todos os estagiários irão trabalhar durante os cinco meses 
os três primeiros meses e outros durante os três últimos meses (ver tabela abaixo, no item VII)

 

VI. DO LOCAL DE TRABALHO 
 

1. As atividades de trabalho dos estagiários
Mangabeiras – e no escritório administrativo da Casacor MG.

2. O programa estágio Casacor 2021

 

VII. DAS VAGAS 
 

1. O programa estágio Casacor 20
conforme tabela abaixo. 

 
VAGA ATIVIDADE A SER 

DESEMPENHADA 
1A Apoio e suporte técnico 

durante a montagem, durante 
o evento e na desmontagem. 

1B 
1C 
1D 
2A Suporte Financeiro no 

escritório e no evento 2B 
3 Apoio RH 
4 Apoio Produção 
5 Apoio Marketing/RP 
6 Suporte com Contratos 

 

2. As vagas serão preenchidas por ordem de classificação.
mas que não forem aprovados para as 
candidatos aprovados desista da vaga.

 
 

VIII. DAS RESPONSABILIDADES DO 

 

1. Cumprir o que foi previamente acordado com o Ibmec BH e a Casaco
trabalho, apresentando-se sempre

2. Apresentar-se para o trabalho sempre
aprovados. 

3. Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (E.P.I.s) fornecidos, 
trabalharão no local do evento, no período de montagem e desmontagem.

4. Atender às solicitações dos lideres dos setores
5. Avisar previamente aos líderes do setor

comparecimento ao local de trabalho.
6. Preencher os relatórios de atividades

 

IX. DA INSCRIÇÃO 

 
1. As inscrições serão realizadas de 
Inscrição (ANEXO I) devidamente preenchido
(andre.oliveira@ibmec.edu.br). 

 

acontecerá nos meses de julho, agosto, setembro, outubro 
ho e terminando no dia 26 de novembro. 

Nem todos os estagiários irão trabalhar durante os cinco meses descritos acima. Alguns trabalharão durante 
os três primeiros meses e outros durante os três últimos meses (ver tabela abaixo, no item VII)

As atividades de trabalho dos estagiários acontecerão no local do evento Casacor MG 20
administrativo da Casacor MG. 

21 não inclui as despesas com transporte dos estagiários.

Casacor 2021 abre dez (10) vagas para estudantes dos cursos 

A SER CURSO LOCAL DE 
TRABALHO 

PERÍODO

durante a montagem, durante 
 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Evento Julho a Novembro
Evento Julho a Novembro
Evento Julho a Novembro
Evento Julho a Novembro

no Todos os cursos de 
graduação, 

preferencialmente 
Administração ou 

Economia 

Evento/Escritório Julho a 
Evento/Escritório Julho a Novembro
Escritório Setembro a Novembro
Evento/Escritório Setembro a Novembro
Escritório Julho a 

Direito Escritório Julho a 

2. As vagas serão preenchidas por ordem de classificação. Candidatos classificados pelo processo de 
mas que não forem aprovados para as dez vagas poderão ainda sim ser chamados, caso algum dos 
candidatos aprovados desista da vaga. 

DAS RESPONSABILIDADES DO ESTÁGIÁRIO 

acordado com o Ibmec BH e a Casacor em relação
sempre nos dias, horários e locais estabelecidos. 

sempre trajando a camisa do Ibmec BH, fornecida a todos

equipamentos de proteção individual (E.P.I.s) fornecidos, no caso dos estagiários que 
trabalharão no local do evento, no período de montagem e desmontagem. 

solicitações dos lideres dos setores em que atuarão, com educação, presteza e dedicação.
líderes do setor responsável, em caso de qualquer imprevisto que impeça o seu

ao local de trabalho. 
relatórios de atividades e apresentá-los ao supervisor do estágio. 

1. As inscrições serão realizadas de 16 de junho de 2021 a 27 de junho de 2021
devidamente preenchido e encaminhado para o supervisor do estágio, por email 

 

outubro e novembro de 2021, 

descritos acima. Alguns trabalharão durante 
os três primeiros meses e outros durante os três últimos meses (ver tabela abaixo, no item VII). 

Casacor MG 2021 – Palácio das 

inclui as despesas com transporte dos estagiários. 

cursos de graduação do Ibmec, 

PERÍODO TURNO 

Julho a Novembro T/N 
Julho a Novembro T/N 

Julho a Novembro T/N 

Julho a Novembro T/N 

Julho a Novembro M 
Julho a Novembro T  
Setembro a Novembro T  
Setembro a Novembro M/T 
Julho a Setembro T  
Julho a Setembro T  

Candidatos classificados pelo processo de seleção, 
vagas poderão ainda sim ser chamados, caso algum dos 

relação aos dias e horários de 

a do Ibmec BH, fornecida a todos os candidatos 

no caso dos estagiários que 

em que atuarão, com educação, presteza e dedicação. 
imprevisto que impeça o seu 

, por meio de Formulário de 
encaminhado para o supervisor do estágio, por email 



 

 

2. Inscrições encaminhadas após as 23:59 do dia 2
 
 

X. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

1. O processo de seleção ocorrerá 
 
1.1. Análise do formulário de inscrição: verificação do correto

das informações prestadas.
1.2. Entrevista. Os horários das entrevistas

acontecerão nos dias 29 e 30
entrevistas é avaliar os candidatos que mais se enquadram

 

XI. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

 

1. O Resultado será divulgado no dia 

 

XII. DOS BENEFÍCIOS 

 

1. Os estagiários selecionados receberão uma bolsa que representa um desconto de 20% nas mensalidades 
dos meses em que estiverem trabalhando.

2. Os estagiários selecionados 
obrigatoriamente durante todo o turno de trabalho
durante todo o período do estágio

3. Ao final do Estágio Casacor 20
constarão as atividades desempenhadas, o período e o local de trabalho e
trabalho. 

 
 

XIII. DA FORMALIZAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

 

1. Os candidatos aprovados deverão
plataforma Teams, para formalização do processo
sobre segurança para os estagiários que irão

2. Os termos de compromisso de estágio serão encaminhados a cada um dos estagiários selecionados após a 
reunião, para assinatura e devolução à secretaria do Ibmec, para formalização do estágio. 

 

XIV. DO CRONOGRAMA 
 

DESCRIÇÃO

Período de Inscrição

Entrevistas

Divulgação do Resultado

Reunião Geral com os Estagiários

Prazo para o envio dos Termos de 
Compromisso de Estágio assinados

Início das Atividades

 
 

XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2. Inscrições encaminhadas após as 23:59 do dia 27 de junho de 2021 não serão consideradas.

 

 em duas etapas: 

do formulário de inscrição: verificação do correto preenchimento do formulário e da veracidade 
prestadas. 

horários das entrevistas serão divulgados no dia 24 de junho
29 e 30 de junho de 2021, por meio da plataforma Teams
candidatos que mais se enquadram nos perfis definidos para cada

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

divulgado no dia 01 de julho de 2021, nos meios institucionais de divulgação

receberão uma bolsa que representa um desconto de 20% nas mensalidades 
dos meses em que estiverem trabalhando. 

 receberão um jogo de duas camisetas que deverão
todo o turno de trabalho na Casacor, seja no local do evento

todo o período do estágio. 
Casacor 2021 os participantes receberão um certificado de participação

desempenhadas, o período e o local de trabalho e o número de horas totais de 

DA FORMALIZAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

deverão comparecer à reunião no dia 02 de julho de 20
, para formalização do processo e instruções gerais sobre as atividades e 

estagiários que irão trabalhar no local do evento. 
Os termos de compromisso de estágio serão encaminhados a cada um dos estagiários selecionados após a 
reunião, para assinatura e devolução à secretaria do Ibmec, para formalização do estágio. 

DESCRIÇÃO DATAS 

Período de Inscrição 16/06/2021 a 27/06/20

Entrevistas 29/06/2021 e 30/06/2021

Divulgação do Resultado 01/07/2021 

Geral com os Estagiários 02/07/2021 

Prazo para o envio dos Termos de 
Compromisso de Estágio assinados 03/07/2021 

Início das Atividades A partir do dia 04/07 (ver tabela item VII)

 

de junho de 2021 não serão consideradas. 

preenchimento do formulário e da veracidade 

junho de 2021. As entrevistas 
junho de 2021, por meio da plataforma Teams. O objetivo das 

idos para cada atividade. 

de divulgação pela internet. 

receberão uma bolsa que representa um desconto de 20% nas mensalidades 

camisetas que deverão ser utilizadas 
Casacor, seja no local do evento ou no escritório, 

receberão um certificado de participação em que 
o número de horas totais de 

de 2021, realizada por meio da 
sobre as atividades e informações 

Os termos de compromisso de estágio serão encaminhados a cada um dos estagiários selecionados após a 
reunião, para assinatura e devolução à secretaria do Ibmec, para formalização do estágio.  

/2021  

21 e 30/06/2021 

(ver tabela item VII) 



 

 

 
1. O Estágio Casacor 2021 é uma 

qualquer vínculo empregatício entre o estudante e o Ibmec BH ou entre o estudante e a Casacor MG
estudante assinará um Termo de Compromisso
pertinente ao assunto. Esse documento

2. Os casos não previstos neste edital
3. Em virtude de necessidades eventuais, a Coordenação

qualquer informação contida neste
4. A Coordenação Geral de Graduação 

descumprimento das regras contidas
ocorrer o desligamento do estagiário

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 atividade de estágio, necessária à formação do aluno e, portanto, não
entre o estudante e o Ibmec BH ou entre o estudante e a Casacor MG

sinará um Termo de Compromisso, dispondo sobre essa atividade
documento estará disponível na secretaria. 

edital serão submetidos à direção geral, para análise e 
eventuais, a Coordenação Geral de Graduação reserva

neste Edital. 
Geral de Graduação se reserva ao direito de aplicar 

contidas nesse Edital. Na ocorrência de três ou
estagiário. 

Jaime Sada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

à formação do aluno e, portanto, não gera 
entre o estudante e o Ibmec BH ou entre o estudante e a Casacor MG. O 

essa atividade, com base na legislação 

geral, para análise e definição da resolução. 
Geral de Graduação reserva-se o direito de alterar 

 advertência em casos de 
ou mais advertências, poderá 

 
 
  

Jaime Sadao Yamassaki Bastos 
IBMEC BH 

 



 

 

 
 
 
 
 

COD. DAS VAGAS PARA A QUAL VOCÊ QUER SE CANDIDATAR

1ª. OPÇÃO ___________ 

2ª. OPÇÃO ___________ 

3ª. OPÇÃO ___________ 

(SE VOCÊ TIVER APENAS UMA OPÇÃO, MARQUE APENAS UMA)

DADOS PESSOAIS 

NOME COMPLETO:  _______________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____        IDADE:___________ SEXO:__________________________

ESTADO CIVIL: _____________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL (RUA, Nº/Apto, CEP):  

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

BAIRRO:________________________________

FONE RESIDENCIAL: ______________________   FONE RECADOS: ______________________________

CELULAR: _______________________________

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:________________________

CURSO:___________________________________________________________________________________

QUAL A PREVISÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO?  ____________________________________________

OUTROS CURSOS DE GRADUAÇÃO: ________________________________________________________

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO PARA ESTÁ

 

Descreva resumidamente as atividades que já participou na faculdade:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Descreva quais suas expectativas em relação ao estágio:

_______________________________________________________________________________

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

S PARA A QUAL VOCÊ QUER SE CANDIDATAR (Ver edital item VII):

(SE VOCÊ TIVER APENAS UMA OPÇÃO, MARQUE APENAS UMA) 

_______________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____        IDADE:___________ SEXO:__________________________

ESTADO CIVIL: _____________________  NATURALIDADE: __________________________________

ÇO RESIDENCIAL (RUA, Nº/Apto, CEP):  

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

BAIRRO:_________________________________   CIDADE:__________________  ESTADO: ____________

FONE RESIDENCIAL: ______________________   FONE RECADOS: ______________________________

CELULAR: _______________________________ E-MAIL:_______________________________________

_______________________________________ SEMESTRE: _________

CURSO:___________________________________________________________________________________

QUAL A PREVISÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO?  ____________________________________________

UAÇÃO: ________________________________________________________

PARA ESTÁGIO: ___________________________________________________

Descreva resumidamente as atividades que já participou na faculdade: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

ectativas em relação ao estágio: 

_______________________________________________________________________________

 

(Ver edital item VII):    

_______________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____        IDADE:___________ SEXO:__________________________ 

NATURALIDADE: __________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_   CIDADE:__________________  ESTADO: ____________ 

FONE RESIDENCIAL: ______________________   FONE RECADOS: ______________________________ 

MAIL:_______________________________________ 

______ SEMESTRE: _________ 

CURSO:___________________________________________________________________________________ 

QUAL A PREVISÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO?  ____________________________________________ 

UAÇÃO: ________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 


