PROCESSO SELETIVO – PROGRAMA DE ESTÁGIO EMBASA
O Instituto Euvaldo Lodi – IEL/BA está realizando o processo seletivo para o
Programa de Estágio da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA.
O objetivo do estágio é que o aluno possa pôr em prática os conhecimentos teóricos.
Foram abertas oportunidades para as seguintes cidades e cursos.

NÍVEL TÉCNICO

VITÓRIA DA CONQUISTA
Informática

CAETITÉ
Administração

Meio Ambiente

GUANAMBI

JEQUIÉ
Edificações

Administração

NÍVEL SUPERIOR

VITÓRIA DA CONQUISTA

CAETITÉ

Ciências Biológicas

Ciências Biológicas

Direito

Engenharia Civil

Direito

Para participar do processo, os alunos dos cursos acima citados deverão ter pelo
menos 50% (cinquenta por cento) do curso concluído e média global igual ou maior
que 6,0 no histórico acadêmico. O estudante deverá estar regularmente matriculado
e ter 1 ano disponível para estagiar sem possibilidade de renovação.

Os alunos devem apresentar também:
 Ficha de Inscrição (disponível para download no site);
 Histórico acadêmico (constando as notas em cada disciplina cursada e/ou
média global);
 Matriz Curricular (constando todas as disciplinas com sua respectiva carga
horárias e carga horária total do curso);
 Mínimo de média 6,0 no histórico acadêmico.
O processo seletivo compreende três etapas: recrutamento, triagem curricular e
entrevista técnica com o orientador da vaga de estágio.

BENEFÍCIOS OFERTADOS
Carga Horária

Bolsa Auxílio

Auxílio Transporte

Nível Técnico

4h diárias

R$

415,00

SIM

Nível Superior

4h diárias

R$

550,00

SIM

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Atividade

Período

Prazo de envio da inscrição

25/02/2015 a 13/03/2015

Entrevista técnica

09/03/2015 a 23/03/2015

Procedimentos para contratação dos estagiários
Início do Estágio

Até 06/04/2015
13/04/15

1ª - ETAPA DE RECRUTAMENTO
O recrutamento acontecerá no período entre 25/02/2015 a 13/03/2015. O
recrutamento será feito através do banco de dados dos estudantes cadastrados no
IEL, da divulgação das vagas na mídia e do contato com as Instituições de Ensino.
O pré-selecionado deverá comparecer ao IEL/BA para realização do cadastro,

devendo apresentar portando os documentos exigidos para participação no
processo seletivo.
2ª - ETAPA DE ENTREVISTA TÉCNICA
As entrevistas técnicas acontecerão no período entre 09/03/2015 a 23/03/2015.
Os candidatos aprovados para esta etapa serão informados pelo IEL sobre o local e
horário da entrevista que será realizada pelos orientadores de estágio.
3ª – ETAPA DE CONTRATAÇÃO
Para a contratação os estudantes selecionados deverão apresentar os seguintes
documentos pessoais originais com 1 cópia de cada para emissão do contrato no
IEL:
 Carteira de identidade;
 CPF;
 Comprovante de residência;
 CTPS com nº de PIS;
 Título de eleitor;
 Carteira de Reservista (sexo masculino).
 Histórico acadêmico
 Comprovante de conta corrente no Banco do Brasil (Agência e Conta);
 1 Foto 3x4 (em fundo branco).
Além dos documentos pessoais (originais e copias) é indispensável para contratação
na EMBASA que o estudante entregue:
 O Termo de compromisso de estágio e o Plano de estágio devidamente
assinados;

Como participar do Processo Seletivo da EMBASA
Os alunos interessados em participar da seleção deverão enviar sua inscrição
para o endereço de e-mail da cidade de interesse até o dia 13/03/2015 (até às 18h)
seguindo a seguinte orientação:


Enviar e-mail com o assunto “nome do curso – cidade em que reside”.
Ex.: “Administração – Feira de Santana/BA”.



Anexo ao e-mail deve ser enviado:
o Ficha de Inscrição: O arquivo deve ser salvo com o seu nome e
curso.

Ex.: “Antônio Silva – Administração”.
o Histórico acadêmico;
o Matriz Curricular.

CIDADE

EMAIL PARA INSCRIÇÃO

CONTATO PARA
INFORMAÇÕES

VITÓRIA DA CONQUISTA
CAETITÉ

embasaconquista@outlook.com

(77) 3422-3814

ieljequie@fieb.org.br

(73) 3527-2331

GUANAMBI

JEQUIÉ

Ressaltamos que serão convocados somente os estudantes que estiverem de
acordo com os pré-requisitos solicitados pela vaga e sua respectiva localidade,
respeitando um limite determinado de participantes de acordo com a quantidade de
vagas e também aqueles que seguirem corretamente a orientação contida neste
edital. Portanto, nem todos os estudantes que nos enviarem a inscrição serão
convocados para a entrevista e nós não receberemos ligações telefônicas para
confirmação de envio do mesmo.

