
 
 

 

Edital nº 01 /2022- Processo seletivo de alunos voluntários 

O Diretor da Etec Padre Carlos Leôncio,Sr Diego de Magalhães Barreto,no uso de suas 

atribuições legais torna publico o presente Edital,contendo as normas referentes ao processo 

seletivo de estudantes voluntários para desenvolvimento de atividades no setores: 

MARKETING PARA PEQUENAS EMPRESAS, características que seguem: 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Os estudantes voluntários exercerão atividade não remunerada, prestada exclusivamente 

nas dependências da Etec Padre Carlos Leôncio da Silva; 

1.2 O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza 

trabalhista, previdenciária ou afim, mas não isenta aquele que o presta das responsabilidades 

administrativas, civis e penais incidentes; 

1.3 Os estudantes serão supervisionados por profissionais responsáveis pelo respectivo setor; 

1.4 O trabalho voluntário poderá ser rompido com aviso prévio de 15 dias a qualquer 

momento, mediante justificativa do  supervisor ou do estudante; 

1.5 O serviço voluntário será prestado mediante a celebração prévia do Termo de Adesão 

entre a Etec Padre Carlos Leôncio da Silva e a pessoa física que o prestará; 

1.6 Ao término das atividades a que se comprometeu, o prestador de serviço voluntário fará 

jus a um Certificado expedido pela Unidade Escolar; 

1.7 O prestador de serviço voluntário, quando menor de idade, deverá trazer um documento 

preenchido pelo seu responsável para exercer os serviços vinculados;MODELO ANEXO II 

1.8 O trabalho será realizado aos horários combinados com a coordenação. 

 

2.   DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO 

2.1 O período de inscrições no processo seletivo será do dia 20 ao dia 24 de Junho de 2022 

das  9h às: 18h 

2.2 Para participar do processo seletivo, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição; 

MODELO ANEXO I; que poderá ser retirada na secretaria no mesmo período referido no 

item 2.1; 



3.  DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO 

3.1. Estarão habilitados para serem prestadores de serviço voluntário educativo os candidatos 

que preencherem as seguintes condições: 

3.1.1  O candidato deverá, preferencialmente, estar cursando o curso de Marketing; 

3.1.2  O candidato que não está integrado ao curso de Marketing, mas tenha disciplinas 

relacionadas ao estudo de Marketing na grade curricular, também terá preferência na integração 

do projeto; 

3.1.3 Caso se faça necessário, alunos que integram outros cursos poderão contribuir com o 

projeto; 

3.1.4 O candidato deve, preferencialmente, estar cursando o 2° ou 3° módulo;  

3.1.5  O candidato não poderá ter progressões parciais (PP) nas matérias do curso 

relacionadas ao Marketing constadas no boletim escolar; MODELO ANEXO III 

3.1.6 Ter frequência mínima de 85% no curso; MODELO ANEXO V 

3.1.7 O candidato será desligado do projeto voluntário caso conste no máximo 3 menções “I” 

por bimestre no boletim acadêmico quanto as matérias relacionada a disciplina de Marketing; 

MODELO ANEXO IV; 

 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 São etapas do processo seletivo, pela seguinte ordem: 

4.1.1 Entrega a ficha de inscrição: MODELO ANEXO I; 

4.1.2 Apresentação do Boletim escolar: MODELO ANEXO IV; 

4.1.3 Autodeclaração de nada consta Progressão Parcial: MODELO ANEXO III; 

4.1.4 Entrega do modelo de relação de faltas: MODELO ANEXO V; 

4.1.5 Entrevista com coordenadores do projeto; 

4.1.6 Testes comportamentais e de personalidade; 

4.1.7 Análise de dinâmica em grupo. 

 

 

5. DO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

5.1 Os candidatos habilitados para as vagas prestarão serviços voluntários na escola, no 

período determinado em Termo de Trabalho Voluntário. 

 

6. DAS ATIVIDADES EXERCIDAS POR SETOR 
   

6.1 As atividades exercidas pelos voluuntários serão pertinentes à área de atuação dos cursos, entre elas 

as descritas nos itens a seguir. 

6.2 Atividades exercidas na área de MARKETING: 

6.2.1 Auxiliar no suporte, apoio e desenvolvimento; 

6.2.2 Auxiliar na criação de peças publicitárias institucionais para mídias digitais; 

6.2.3 Auxiliar na gestão de mídias sociais: 

6.2.4 Auxiliar no desenvolvimento de clipping; 

6.2.5 Auxiliar no gerenciamento de vitrines; 

6.2.6 Conforme projetos selecionados pelas empresas inscritas. 



 

 

7.  DAS VAGAS 

7.1 As vagas disponíveis estão demonstradas a seguir: 
 

Nº DE VAGAS PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 

25 

Elton Orris Marinho da 

Silva e  

Rodrigo Paulino 

Nascimento 

 

8. DAS CONDIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO: 

8.1 Freqüências no serviço voluntário; 

8.2 Freqüências mínima de 85% no curso; 

8.3 Ter boa conduta no serviço voluntário e no curso; 

8.4 Não possuir ocorrência a partir do momento de inscrição; 

8.5 Não estar em regime de progressão parcial das matérias de marketing a partir do momento 

de inscrição; 

8.6 Não terminar o bimestre da participação do projeto com três menções insatisfatórias;nas 

disciplinas relacionadas a marketing 

8.7 Trajar-se adequadamente no espaço do projeto e no curso; 

8.8 Zelar pelo bom andamento do projeto; 

8.9 Respeitar e seguir as orientações dos seus superiores; 

8.10 Quando solicitado, comparecer às reuniões com os coordenadores do projeto, agendada 

previamente. 

8.11 Ao final do atendimento de cada projeto o grupo de alunos deverão elaborar um artigo 

com os resultados obtidos. 

Lorena,02 de Junho de 2022. 
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www.etecpadreleoncio.com.br 

 

Avenida Doutor Epitácio Santiago,199/Centro/Lorena/SP/12600-530/Tel (12)3157-87 

http://www.etecpadreleoncio.com.br/


Dados do Aluno: 

Nome:   

                                 RM:________ 

Data de Nascimento / /  Idade:  

RG:   

EMAIL::   

CPF::   
 

Endereço(Rua/Av.)  

N°   
Bairro: CEP:   

 

Fone:  

Cidade: 

Dados do Responsável: 

Nome: RM:  

Endereço :   
RG::   

CPF::   

Fone:  Celular:  
e-mail: 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

ANEXO I 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

 
 

 
Matérias referentes ao estudo de Marketing: 

 

   

   

   

   

   



ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE MENOR 
 

Eu, (nome do responsável legal) 

  , portador(a) da carteira de 

identidade nº   , órgão emissor 
  , com data de expedição em 

  / / autorizo o(a) menor (nome completo) 

  , RG nº 

  , a viajar para Brasília/DF para participar do 

projeto CRIAR sob a responsabilidade de (nome completo do responsável) 
   , 

portador da carteira de identidade nº , órgão 
emissor   , com data de expedição em 

  / / , cargo  , telefone de 

contato    . 
 

  , de de 2006. 
 

 
 

(assinatura do responsável legal) 



 

ANEXO III 

 

 

 

 

 
AUTODECLARAÇÃO 

(declaração de nada consta) 
 

 

 

Eu,   , 

RM:_____, nascido   em           /        / ,    

portador   da   cédula   de   identidade   nº  ,  

CPF nº                                                         

declaro que não possuo progressão parcial constada no boletim com relação 

as matérias de Marketing. Estou ciente de que, em caso de falsificação de 

documento, serei automaticamente desligado do serviço voluntário educativo. 
 

 

 

 

  , de de . 
 

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do declarante 
 

 

Assinatura do responsável (se o declarante for menor de idade). 



 

 

 

ANEXO IV 

Ato legal de criação:Decretonº56.229de23-09-2010 Av.Dr.EpitácioSantiago,199-
Centro-Lorena-SP-12600-530- tel.:(12)3157-878                                                            

e-mail:e240.secretaria@etec.sp.gov.br 
BOLETIM 

Art.70 do Regimento Comum das Etecs do 

CEETEPS 

 
AnoLetivo/Semestre: RM: 
Nomedoaluno: 
Curso: Modalidade: 
Série/Módulo: Turno: 

 

 

 

 
ComponenteCurricular 
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Lorena, de _de _. 

mailto:e240.secretaria@etec.sp.gov.br
mailto:e240.secretaria@etec.sp.gov.br


ANEXO V 

 

 
RELAÇÃO DE FALTAS POR ALUNO 

  

 

   NOME:____________________________________ ANO OC: 2022  

  RM:_______________________________________ TOTAL DE FALTAS:______ 

  HABILITAÇÃO:____________________________ TOTAL DE FALTAS PERMITIDAS______ 

  TURMA:___________________________________ FREQUENCIA TOTAL:_____ 

  MODULO/SÉRIE_______ 

 


