ORIENTAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIOS
As oportunidades devem ser cadastradas pelo site através do portal UNISC Carreiras, no
menu Minhas Vagas, clicando no campo “+ cadastrar vaga”.
•

O cadastro da vaga deverá estar completo contendo informações detalhadas;

•

Ler com atenção as orientações presentes no inicio página no portal da Empresa/Agente;

•

Antes da oportunidade ir para o site, passa pela avaliação do UNISC Carreiras;

•

Todas as vagas, após aprovadas pelo UNISC Carreiras, ficam visíveis no site e
disponibilizadas pelo período de 15 dias (podendo ser prorrogado por igual período),
para que os Estudantes e Egressos (formados, até dois anos) da UNISC se candidatem.
Passado esses 30 dias, será necessário cadastra-la novamente;

•

Caso haja a necessidade de ajustes na oportunidade já publicada, o responsável pelo seu
cadastro deve entrar em contato com o UNISC Carreiras;

•

Após o processo de seleção, a UNIDADE CONCEDENTE deve entrar no portal e informar
qual a situação, dando o feedback para os participantes do processo seletivo.

O QUE A UNIDADE CONCEDENTE PRECISA SABER PARA OFERTAR OPORTUNIDADES E CONTRATAR UM
ESTUDANTE DA UNISC:
•

Para contratação de um estudante da UNISC, na modalidade de estágio não obrigatório,
diretamente com o UNISC Carreiras, a UNIDADE CONCEDENTE deve firmar convênio.

•

O estágio deve ser realizado na área do curso do aluno, portanto, as atividades são de
responsabilidade do supervisor do estágio. O estagiário poderá somente apoiar,
acompanhar e auxiliar as tarefas desenvolvidas pelo supervisor;

•

O supervisor local deve ter formação ou experiência na área, conforme previsto em lei.
Para alguns cursos, a formação do supervisor deve ser a mesma do curso do estudante e
ter registro ativo;

•

O estágio não obrigatório deve ser remunerado, sendo o valor da bolsa-auxílio
compatível com o mercado de trabalho e deve ser concedido auxílio-transporte. Outros
benefícios são opcionais;

•

O estágio não pode ultrapassar 6h diárias e 30h semanais. O horário do estágio (dias da
semana e horários) devem ser informado no cadastro e não pode conflitar com os horários
de aula do estudante;

