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EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
 

PROCESSO SELETIVO N° 127/2015 
 

O Instituto Elo, associação civil sem fins lucrativos, qualificado como OSCIP, por intermédio de seu Diretor Presidente, no uso de suas 

atribuições legais e em cumprimento das normas previstas em seu Estatuto Social e Regulamento de Compras e Contratações, torna 

pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo destinado a selecionar estagiários para: 

 

1. SETOR PARA ATUAÇÃO: 2. CURSANDO REGULARMENTE 

Sede administrativa do Instituto Elo Psicologia                   

 

3. Abrangência territorial do processo seletivo: Belo Horizonte 

3.1. O estágio será realizado na sede do Instituto Elo, cuja localização está disponível no endereço eletrônico 

http://www.institutoelo.org.br/site/parcerias/nucleos. 

4. Bolsa de Estágio: R$ 1.021,73 ( Mil e vinte e um reais e setenta e três centavos) e auxilio transporte. 

 

5. Jornada de atividades: 30 horas semanais (6 horas diárias) 

5.1. O horário da jornada de atividades será definido pelo Instituto Elo. 

 

6. Atividades gerais do estágio: 
Realizar e desenvolver atividades de rotina do recursos humanos: 

- Auxiliar no recrutamento interno e externo;  

- Auxiliar na Divulgação do processo de recrutamento interno e externo;  

- Auxiliar na análise de currículos;  

-Auxiliar na análise de triagem de currículos;  

- Acompanhar o Analista nas entrevista de candidatos e dinâmica de grupo;  

- Auxiliar na contratação dos funcionários/estagiários;  

- Auxiliar no arquivo do departamento; 

- Demais atividades pertinentes a função. 

 

7. Da qualificação: 
Estar cursando regularmente o curso para o qual se inscreveu a partir do 6º período. Desejável: Experiência ligada a rotina de recursos 

Humanos. 

 

8. Da inscrição: 
8.1. Após o preenchido do formulário de inscrição, é vedada a possibilidade de alteração. 
8.2. A inscrição do candidato implica no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e nos demais 

atos disciplinadores do processo seletivo, em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento. 

8.3. O pedido de inscrição deverá ser efetuado, exclusivamente via internet, no sítio eletrônico www.institutoelo.org.br, no período 

compreendido entre o dia 23/11/2015 ao dia 29/11/2015 até as 23:59 horas. 

8.4. O instituto Elo não se responsabilizará por inscrições que deixarem de ser concretizadas por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência de dados. 

8.5. O candidato aprovado em mais de 01 (um) processo seletivo e convocado, se aceitar a convocação, será eliminado automaticamente 

dos demais bancos de classificados. 

8.6. O local da entrevista e a lista dos candidatos selecionados serão disponibilizados no sítio eletrônico www.institutoelo.org.br, para 

consulta pelos próprios candidatos, em até 24 horas, anterior às suas realizações. 

8.7. As informações prestadas na Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Instituto Elo do direito de excluí-lo 

do processo seletivo no caso de identificação de erros de preenchimento ou incompletude das informações prestadas, bem como se 

constatado, posteriormente, que os mesmos são inverídicos. 

8.8. Será nula a inscrição: a) efetuada fora do período e horário fixados; b) efetuada de forma incompleta; c) efetuada com dado 

comprovadamente falso; ou d) em desacordo com qualquer requisito deste Edital. 

8.9. Em todas as etapas em que participarem os candidatos deverão comparecer ao local especificado portando documento oficial de 

identidade com foto, com antecedência de 30 (trinta) minutos em relação ao horário fixado, horário de Brasília – DF. 

8.10. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento ou casamento, títulos eleitorais, carteiras de 

motorista (modelo antigo ou modelo novo com período de validade vencido), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 

identidade, nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados. 

8.11. Haverá tolerância máxima de 10 minutos de atraso para todas as etapas do processo seletivo. 

8.12. Por ocasião da realização das atividades definidas para cada etapa, o candidato que não apresentar documento de identificação, 

como definido no 8.10 deste Edital, será impedido de participar. 

8.13. Em todas as etapas em que participarem os candidatos deverão assinar a lista de presença do mesmo modo constante no 

documento de identificação apresentado, vedada a aposição de rubrica. 


