EDITAL 01/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ALUNOS
INTERESSADOS
EM
PARTICIPAR DO PROJETO DE
ANÁLISE E INTERVENÇÃO DOS
PROCESSOS
DAS
ROTINAS
OPERACIONAIS DO SETOR DE
ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE, NA
PREFEITURA
REGIONAL
DE
SANTO AMARO, NO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2017.
O Magnífico Reitor do Centro Universitário Ítalo
Brasileiro, no uso das atribuições, em conformidade
com o Artigo 27. do Estatuto UniÍTALO, torna
público o presente Edital de abertura de incrições
para o processo seletivo discente do projeto de
análise e intervenção dos processos das rotinas
operacionais do setor de atendimento ao munícipe,
na Prefeitura Regional de Santo Amaro, em São
Paulo, para a vigência 2017-1.

EDITAL
1. FINALIDADE: O presente edital tem por objetivo central selecionar alunos,
das áreas de administração, recursos humanos, processos gerenciais,
marketing e logística, interessados em participar do projeto de análise e
intervenção dos processos das rotinas operacionais do setor de atendimento
ao munícipe, na Prefeitura Regional de Santo Amaro, em São Paulo.

2. REQUISITOS:

Serão

aceitas

inscrições

de

estudantes

regularmente

matriculados nos cursos de graduação em administração, recursos humanos,
processos gerenciais, marketing e logística, do Centro Universitário Ítalo
Brasileiro. Os alunos devem estar cursando, no mínimo, o 2º semestre letivo

de seu curso. Não serão aceitas, portanto, inscrições de alunos que estão
cursando o primeiro semestre de quaisquer dos cursos supra mencionados.

3. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições estarão abertas no período compreendido
entre 24 de abril e 12 de maio de 2017.

a. No ato da inscrição, o aluno deve estar com um documento com foto,
original, currículo vitae com número de identificação de aluno UniÍtalo (ID)
e uma foto 3x4. Vale ressaltar que, em hipótese alguma, serão aceitas
inscrições feitas por terceiros. O próprio aluno deve fazer sua inscrição.
b. A inscrição deverá ser feita, exclusivamente, em formulário próprio que s
está disponível no Centro de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação
(CEPEP). Depois de impresso, preenchido e assinado pelo aluno, o
referido formulário, acompanhado da documentação solicitada, deverá ser
entregue no próprio CEPEP, no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro.

4. DO RESULTADO: O resultado do processo de seleção do presente edital
será divulgado no site do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, na parte de
pesquisa, no dia 08 de maio de 2017.

As análises do presente processo seletivo serão feitas pelo seguinte conselho
consultivo:
Profª. Dra. Priscila Simões (vice-reitora);
Profª Ma. Rita Carolino (coordenadora-geral da graduação);
Prof. Dr. Rodrigo Maia dos Santos (coordenador-geral do CEPEP);
Profª Esp. Aurea Cardoso (coord. curso de Gestão em Marketing);
Prof. Me. Derito (coord. curso de Administração);
Prof. Me. Jerley, (coord. curso de Gestão em Marketing);
Profª. Esp. Ana Maria Del Pino (coord. curso de Gestão em RH);

5. DAS VAGAS: O processo de seleção do presente edital contempla o total de
40 (quarenta) vagas, distribuídas de acordo com a seguinte configuração
temática de trabalho:

a. Temática 1: Estudo de percepção do munícipe.
Professor responsável: Prof. Camila Mattos Barbosa dos Santos
Total de alunos selecionados: 24
Cursos envolvidos: Administração e Marketing
b. Temática 2: Análise do processos e demandas internas e externas.
Professor responsável: Prof. Priscila Faria
Total de alunos selecionados: 16
Cursos envolvidos: Gestão em Logística, Recursos Humanos, Processos
Gerenciais e Administração.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

a. O aluno que for selecionado para participar do projeto e atuar de acordo com
as

orientações

passadas

pelos

professores

receberá:

40

horas

complementares - Modalidade Acadêmica - para o curso em que o candidato
estiver regularmente matriculado e um certificado de curso de extensão na
área pesquisada no projeto.

b. Não obstante, por participar de um projeto dessa envergadura, em um contato
direto entre o Centro Universitário Ítalo Brasileiro e a Prefeitura de São Paulo,
o aluno poderá incluir o referido projeto, de forma oficial, em seu portfólio de
trabalho como experiência profissional adquirida.

São Paulo, 24 de abril de 2017.

Prof. Dr. Marcos Antonio Gagliardi Cascino
Reitor

