Edital 01/2017
Seleção de Alunos - Projeto de Bumerangue
Lançando Oportunidades para Empregabilidade
O Curso de Gestão de Recursos Humanos, da Escolade Gestão e Direito - EGD da Universidade Metodista
de São Paulo, está selecionando 18 alunos para participarem do projeto de Extensão “Projeto de Bumerangue
– Lançando Oportunidades para Empregabilidade”, para o 1º semestre de 2017.
As vagas estão distribuídas da seguinte forma:
➢ 12 alunos do Curso Presencial de Gestão de Recursos Humanos;
➢ 02 alunos do Curso EAD de Gestão de Recursos Humanos – Polo Rudge Ramos (Experimental);
➢ 02 alunos do Curso Presencial de Gestão de Marketing;
➢ 02 alunos do Curso Presencial de Processos Gerenciais.
O programa tem como objetivo oferecer a todos os participantes a possibilidade de aprender colaborativamente
e de forma interativa em como se inserir ou reinserir no mercado de trabalho e identificar a necessidade do
autodesenvolvimento para carreira, consolidando de fato a prática da indissociabilidade do ensino, pesquisa e
extensão.
Os alunos selecionados desenvolverão as seguintes atividades: auxílio no preparo do currículo; ensinar os
beneficiados pelo projeto extensionista,alunos e comunidade, a fazerem networking por meio de redes sociais,
de empresas e dos egressos; orientação sobre trilha de carreira; orientação quanto a postura e comportamento
adequados ao ambiente organizacional; identificar oportunidade de vagas por meio de diferentes canais de
relacionamento e pesquisas.
Cada integrante selecionado deverá ter uma participação mínima de 8 horas semanais, sendo que 4 horas
deverão ser necessariamente presenciais a serem realizadas em dias a serem definidos, entre as 17h30min as
19h30min.
O prazo de participação no projeto é de no mínimo 2 semestres, podendo prorrogar conforme acordado
antecipadamente.
As inscrições para o processo seletivo será de 11 de abril até 05 de maio de 2017. Para participar do
processo
de
seleção
o
aluno
poderá
Clicar
aqui
ou
acessar
o
link:
https://goo.gl/forms/7ao7QQdgiiy6f6XV2 para preencher o formulário.
Poderão se inscrever alunos que:
● Estiverem com idade igual ou superior a 18 anos;
● Regularmente matriculados a partir do primeiro período dos cursos indicados acima;
● Estiverem em situação regular com a Instituição, no que tange aos aspectos administrativos, financeiros e
acadêmicos.
O processo Seletivo para escolha dos alunos respeitará os seguintes critérios:
● Prioridade aos alunos que tenham participado emcongresso científico e eventos na Universidade.
Remuneração:
Em hipótese nenhuma haverá remuneração monetária, pois não há fins lucrativos nesta atividade para a
instituição.
Certificação:
Os alunos participantes receberão ao final de cada período letivo equivalente à sua formação acadêmica, um
Certificado de Participação no Projeto de Bumerangue – Lançando Oportunidades para Empregabilidade, em
que constará o relato das atividades macro realizadas, o período e a situação até o momento.
Entrevista:
De 06 a 10 de maio de 2017 entre as 17h30min e 19h00min, de maneira presencial, conforme encaminhado
ao e-mail cadastrado.
RESULTADO FINAL: será disponibilizado no quadro de aviso da Faculdade dia 12 de maio de 2017 a partir
das 17h30min.
Os egressos do Curso de Gestão de Recursos Humanos poderão participar do Projeto como voluntários,
conforme prevê a legislação trabalhista vigente. Limitado a 3 vagas, além das previstas nesse edital.
Casos não previstos neste edital serão resolvidos pela direção da EGD em conjunto com a equipe de professores
envolvidos no Projeto.
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