EDITAL AUD Nº 01/2022
PROCESSO Nº 23106.054236/2020-35
PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA AUDITORIA
INTERNA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
A Auditoria Interna da UnB, em conformidade com a Lei nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008 e com a Instrução Normativa nº 213, de 17 de dezembro de
2019, torna pública a realização do Processo Seletivo para o preenchimento de vaga
de estágio remunerado de PÓS-GRADUAÇÃO, que se dará em conformidade com as
regras previstas neste Edital.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. A vaga se destina a estudantes de pós-graduação das áreas de Jornalismo,
Comunicação Social e Comunicação Organizacional.
1.2. Poderão participar do presente Processo Seletivo estudantes de Pós-Graduação,
matriculados a partir do 1º semestre, em cursos de pós-graduação lato ou stricto
sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, ministrados
por instituições públicas ou privadas, de educação superior reconhecidas pelo
Ministério da Educação, conforme vaga prevista no item 2 deste edital.
1.3. É vedada a participação, neste processo seletivo, aos estudantes que, na data
da inscrição, estejam cursando o último semestre do curso.
1.4. A jornada de atividade do estágio deve ser compatível com o horário escolar do
estudante.
1.5. O estágio será exercido na modalidade presencial na Auditoria Interna da UnB.
1.6. O valor da bolsa estágio corresponderá a R$ R$ 1.885,41/mês para jornada de
30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 06 (seis) horas diárias.
1.7. O valor do auxílio-transporte corresponderá a R$ 10,00 (dez reais) por dia de
efetivo estágio presencial.
1.8. O estagiário não faz jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação,
auxílio-saúde e similares.
1.9 Todas as informações sobre o processo seletivo serão publicadas no site oﬁcial
da AUD, na seção de notícias: http://auditoria.unb.br/noticias.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certiﬁcar-se
de que preenche todos os requisitos exigidos.
2.2 As inscrições serão realizadas no período de 09 de maio a 27 de maio de 2022,
até as 23h59 (horário de Brasília), exclusivamente por meio do envio de e-mail com o
assunto “INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO” no endereço: aud@unb.br. Deve-se enviar o
currículo em documento anexo à mensagem de e-mail.
2.3 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas
informações prestadas no ato da inscrição.
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informações prestadas no ato da inscrição.
3. DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS:
3.1 O candidato selecionado realizará, principalmente, as seguintes atividades:
I - Prestar suporte administrativo Auditoria Interna, principalmente no que se
refere às atividades de comunicação;
II - Apoio nas publicações do site da Auditoria Interna;
III - Redação de textos formais;
IV - Apoio na construção do Plano de Comunicação da Auditoria Interna;
V - Apoio na interlocução com os setores de comunicação da UnB;
4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
4.1 O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:
4.2 Análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório
4.2.1 Será eliminado na fase de análise curricular o candidato cujo curso não tiver
relação com as atividades a serem desempenhadas pela respectiva vaga.
4.3 Entrevista, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, para veriﬁcar a adequação do
perfil do candidato às atividades a serem desenvolvidas no estágio.
4.4 Os candidatos classiﬁcados na 1º etapa serão convocados, via e-mail, para
realização da entrevista.
4.5 A entrevista ocorrerá, preferencialmente, por meio virtual, em dia e horários
definidos pela auditoria.
4.6 Após as etapas descritas acima, o estudante selecionado será convocado por
meio de envio de mensagem para o e-mail do candidato, que deverá manifestar seu
interesse na vaga.
4.7 Para o efetivo ingresso, devem ser apresentados os seguintes documentos em
arquivo PDF:
I - Cópia da Carteira de Identidade;
II - Cópia do CPF (não é necessário se o número constar na identidade);
III - Cópia do Título de Eleitor (facultativo para maiores de 16 anos e menores de
18 anos; obrigatório para maiores de 18 anos);
IV - Declaração original de aluno regularmente matriculado em Instituição de
Ensino;
V - Histórico do curso no qual o estudante está matriculado;
VI - Cópia do Certiﬁcado de Reservista, apenas para maiores de 18 (dezoito)
anos;
VII - Cópia do comprovante de residência, de até 3 meses atrás;
VIII - Comprovante da conta bancária aberta em um dos bancos credenciados,
mostrando o nome do estudante e os números da agência e da conta - que pode
ser uma cópia do contrato de abertura da conta corrente ou da frente do cartão
bancário ou print de tela de aplicativo. Não haverá depósitos de pagamentos em
conta poupança. Os bancos credenciados são: BANCOOB, BANRISUL, Banco do
Brasil - BB, BRADESCO, Caixa Econômica Federal – CEF, ITAÚ, SANTANDER e
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SICREDI.
4.8 A contratação, sem vínculo empregatício, se dará com a assinatura do Termo de
Compromisso de Estágio firmado entre a UnB, o estagiário e a instituição de ensino.
4.9 O Termo de Compromisso de Estágio terá duração inicial de 6 (seis) meses,
podendo ser prorrogado, a critério da Administração e no interesse do estudante,
até o limite de 2 (dois) anos.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 Na hipótese de ser ofertado o exercício remoto do estágio pela UnB, em razão de
eventual agravamento da pandemia, o estagiário contratado para exercer suas
atividades remotamente deverá dispor de acesso à internet, computador, telefone e
aplicativo de comunicação instantânea, podendo ser analisadas eventuais
peculiaridades, especialmente decorrentes da condição socioeconômica do
interessado, com o fim de realizar as devidas adaptações.
5.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as instruções,
convocações e avisos relativos ao presente processo seletivo.
Prof. Abimael de Jesus Barros Costa
Auditor-Chefe da Auditoria Interna

Documento assinado eletronicamente por Abimael de Jesus Barros Costa,
Auditor(a) Chefe da Auditoria, em 27/04/2022, às 17:19, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 8035224 e o código CRC D94FF0AD.

Referência: Processo nº 23106.054236/2020-35
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