
 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
5º EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 

PROJETO UNIVERSIDADE DE VASSOURAS & DMS LOGISTICS 
 

 
 

1. DA INSCRIÇÃO 
 
1.1 Poderão se inscrever no edital para concorrer as vagas somente os alunos regularmente 
matriculados nos cursos de Administração, em todos os Campus da UNIVASSOURAS; 
1.2 A inscrição deverá ser feita através do formulário disponível no link:  
https://forms.gle/4MJHQJZjtbA3ajpy6  

1.3 Período de inscrição: 06 de janeiro de 2023 até 22 de janeiro de 2023. 
 
2. DAS VAGAS  
 
2.1 Serão disponibilizadas 40 (trinta) vagas, sendo 30 (trinta) vagas para início imediato e 10 (dez) 
vagas de reserva.  
 
3. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
3.1 Os coordenadores dos Cursos de Administração definirão uma comissão examinadora, 
constituída de pelos menos quatro (04) membros, docentes do curso de Administração e/ou 
colaboradores da DMS. 
3.2 Os critérios para a seleção são: 

• Ser aluno de um dos cursos de Administração da Universidade de Vassouras (todos os 
Campus); 

• Estar devidamente matriculado no curso; 

• Ter disponibilidade de seis (06) horas diárias, totalizando trinta (30) horas semanais; 

• Desempenho na prova;  

• Desempenho na entrevista com a comissão examinadora; 

• Critério de desempate: 
a) Período mais avançado;  
b) CR. 
 

4. CRONOGRAMA 
 
Período de inscrição De 06 de janeiro de 2023 até 22 de janeiro de 2023 

Recebimento da prova de seleção 23 de janeiro de 2023, às 12 horas.  

Devolução da prova de seleção 24 de janeiro de 2023, até às 23h59min 

Divulgação dos resultados dos classificados e convocação 
para entrevistas 

25 de janeiro de 2023, até às 23h59min 

Entrevistas (remotas) 26 e 27 de janeiro de 2023 

Divulgação do resultado final 30 de janeiro de 2023 

 Início das atividades na DMS 01 de fevereiro de 2023 

 

https://forms.gle/4MJHQJZjtbA3ajpy6


 

 
5. DOS VALORES DAS BOLSAS, DA CARGA HORÁRIA E DO PRAZO PARA CONCLUSÃO 
 
5.1 Os alunos selecionados receberão uma bolsa com valor a ser definido pela empresa.  Vigência 
da bolsa: seis meses, a contar da data inicial do projeto (01/02/2023). 
5.2. O discente selecionado deverá disponibilizar seis (06) horas diárias totalizando trinta (30) horas 
semanais para o desenvolvimento do projeto. Haverá reunião diária com o professor supervisor da 
equipe para acompanhamento da execução do projeto. 
5.3 O projeto deverá ser desenvolvido em seis meses (tempo de duração da bolsa). 
5.4 O projeto poderá ser interrompido a qualquer momento, por parte da empresa ou da 
Universidade. 
5.5 O aluno só poderá renovar o estágio no projeto Universidade de Vassouras & DMS LOGISTICS  
uma (01) vez. 
 

Vassouras, 06 de janeiro de 2023 
 

Coordenações dos Cursos de Administração 
 


