
 

EDITAL 01/2020-1 – PROCESSO SELETIVO  

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente edital possui o objetivo de selecionar acadêmicos dos cursos de Administração e 

Direito da Faculdade São Lucas Caçapava para o programa “Emprega São Lucas” no período 

de 03/02/2020 a 23/12/2020, inclusive os alunos que participaram no período de 2019. 

A localidade a ser atendida por este programa será o município de Caçapava – SP.  

 

2. OBJETIVO DO PROGRAMA: 

Desenvolver as habilidades dos alunos no relacionamento com o mercado de trabalho e 

aprimoramento do perfil profissional. Gerar network profissional e se desenvolver em 

ferramentas e conhecimentos básicos para as exigências imediatas do mercado. 

De acordo com as habilidades atuais ou desejo de desenvolvimento os alunos devem indicar os 

grupos de trabalho que gostariam de participar. 

- Análise e orientação para elaboração de currículos. 

- Publicação e acompanhamento de oferta de vagas para os alunos  

- Eventos com empresas e gestores de RH e comunidade. 

-  Mídias Sociais, uso como ferramenta de promoção. 

Após a formação dos grupos será escolhido pelos membros um líder e um vice-líder. Esses 

lideres escolherão entre eles duas pessoas para representarem o emprega nas reuniões e 

contatos institucionais. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 03/02/2020 a 15/02/2020. 

4. DO PROCESSO SELETIVO:  



 

O processo seletivo se dará por meio de cadastro no link 

https://forms.gle/1RGCiz1bde6VfX9D8 , esclarecendo a intenção de participação e as áreas de 

interesse. Após o qual será feita entrevista para seleção final. 

 

 

5. DOS RESULTADOS 

O resultado do processo seletivo será divulgado no site institucional a partir do dia 20 de 

Fevereiro de 2020. 

 

6. DAS VAGAS 

Segue abaixo quadro de vagas por semestre: 

CURSO Vagas 

Administração 21 

Direito 9 

 

7. CERTIFICAÇÃO 

A certificação de participantes, docentes e coordenadores será emitida mediante entrega de 

documentos (lista de frequência e relatório de cada curso) contendo as atividades desenvolvidas 

no período, bem como a descrição de todas as etapas realizadas assinado e carimbado pelo 

professor responsável. 

  

 Caçapava, 03 de fevereiro de 2020. 

https://forms.gle/1RGCiz1bde6VfX9D8

