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EDITAL 01/2020 EST 
Processo Seletivo de Estágio na EnP Energy Platform 

 
A EnP Energy Platform, mediante participação do Capítulo Estudantil SPE UFES e do 
corpo docente do curso de Engenharia de Petróleo da UFES, realizará Processo 
Seletivo visando o preenchimento de uma vaga de estágio na empresa por discentes 
do curso. 
 
1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ESTÁGIO 
 
a) Estágio realizado de forma remota; 
b) Previsão de início do estágio em 2021; 
c) Estágio com duração de 6 meses; 
d) Uma vaga de estágio disponível; e 

e) O estagiário irá desenvolver atividades referentes a cadeia de petróleo e gás 
natural. 

 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 
 
a) Ser estudante do curso de graduação em Engenharia de Petróleo da UFES; 
b) Está apto a cursar a disciplina de estágio supervisionado ofertada no 10° período; 
c) Possuir Coeficiente de Rendimento igual ou superior à 5,00 (cinco); 
d) Possuir domínio da língua inglesa em nível intermediário, no mínimo; e 
e) Possuir domínio do Pacote Office em nível intermediário, no mínimo. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO   
 
3.1. Documentos requeridos: 
  
a) Currículo Vitae atualizado, com documentos probatórios referentes aos requisitos 

básicos (item 2) e critérios de avaliação (Tabela 1); 
b) Histórico Escolar atualizado; 
c) Cópia do CPF; e  
d) Comprovante de matrícula do atual período. 

 
3.2. Envio das inscrições: 
 
Os documentos deverão ser enviados em um único arquivo para o dois endereços 
eletrônicos da Coordenadora de Estágio do curso de graduação em Engenharia de 
Petróleo da UFES leandra.altoe@ufes.br e leandraaltoe@gmail.com, com o assunto: 
Inscrição no Processo Seletivo EnP. 
 
4. DA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS NO PROCESSO SELETIVO 
 
A avaliação dos candidatos será realizada em três etapas, conforme especificado a 
seguir: 

https://enpbr.com/
mailto:leandra.altoe@ufes.br
mailto:leandraaltoe@gmail.com


 

 

Universidade Federal do Espírito Santo 
Centro Universitário Norte do Espírito Santo 
Departamento de Engenharia e Tecnologia  

 

__________________________________________________________________________________________ 
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

Rodovia BR 101 Norte, km 60, Bairro Litorâneo, CEP: 29.932-900, São Mateus, ES 
 www.ceunes.ufes.br 

▪ Etapa 1 (Eliminatória): Será feita a análise de atendimento aos requisitos e 
verificada a documentação enviada no ato da inscrição. Os candidatos que não 
atenderem as normas do Edital serão desclassificados. 

▪ Etapa 2 (Eliminatória): Será realizada uma avaliação numérica dos candidatos com 
base nos critérios apresentados na Tabela 1. Os cinco candidatos com maior 
pontuação serão selecionados para a próxima etapa. 

▪ Etapa 3 (Classificatória): Será feita uma entrevista com representantes da empresa 
onde será avaliada a adequação do perfil do candidato à vaga de estágio.  

 
Tabela 1. Critérios de avaliação dos candidatos no processo seletivo. 

Critérios* Pontos Unidade 
Pontuação 

máxima 

Participação em projetos de iniciação cientifica (PIBIC), de 
extensão (PIBEX) e de tecnologia e inovação (PIBITI) 

2,5 /semestre 10,0 

Participação em projetos de ensino/monitoria (PAEPE) 2,0 /semestre 8,0 

Participação em entidades estudantis  3,0 /semestre 12,0 

Estágios acadêmicos na área da Engenharia de Petróleo 2,5 /semestre 10,0 

Estágios em empresas na área de Petróleo e Gás ou afins 3,0 /semestre 12,0 

Experiências acadêmicas/profissionais internacionais  3,5 /semestre 14,0 

Participação como voluntário em projetos sociais 2,5 /semestre 10,0 

Domínio da língua inglesa em nível avançado 5,0 - 5,0 

Domínio do Pacote Office em nível avançado 4,0 - 4,0 

Coeficiente de rendimento entre 5,01 a 5,99 2,0 - 

10,0 

Coeficiente de rendimento entre 6,00 a 6,99 4,0 - 

Coeficiente de rendimento entre 7,00 a 7,99 6,0 - 

Coeficiente de rendimento entre 8,00 a 8,99 8,0 - 

Coeficiente de rendimento entre 9,00 a 9,99 10,0 - 

Artigos publicados em periódicos científicos classificados 
pela Capes como A1 ou A2 na área Interdisciplinar ou 
Engenharias, considerada a área com melhor classificação 

2,0 /artigo 

5,0 

Artigos publicados em periódicos científicos classificados 
pela Capes como B1, B2, ou B3 na área Interdisciplinar ou 
Engenharias, considerada a área com melhor classificação 

1,5 /artigo 

Artigos publicados em periódicos científicos classificados 
pela Capes como B4 e B5 na área Interdisciplinar ou 
Engenharias, considerada a área com melhor classificação 

1,0 /artigo 

Trabalhos completos publicados em anais de eventos 
científicos 

0,5 /trabalho 

Total   100,00 

*Para pontuar pelos critérios, as atividades deverão ser comprovadas por meio de certificados, 
declarações ou outros tipos de documentos probatórios. Documentos probatórios poderão ser 
desconsiderados pela comissão do processo seletivo, caso julguem insuficientes ou insatisfatórios.  

 
Em caso de mesma pontuação final, o primeiro critério para desempate será o que diz 
respeito a participação em entidades estudantis e o segundo critério, participação 
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como voluntário em projetos sociais, onde o candidato com maior pontuação por estes 
critérios terão melhor classificação. 
 
5. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo irá se desenvolver conforme cronograma presente na Tabela 2. 
 

Tabela 2. Cronograma das atividades do processo seletivo. 
Atividade Data Horário 
Divulgação do edital e período de inscrições 15/10 a 30/10/20 até às 18h 
Homologação das inscrições (Etapa 1) 06/11/20 até às 18h 
Prazo para recurso da Etapa 1 07/11/20 até às 18h 
Resultado da análise dos recursos da Etapa 1 11/11/20 até às 18h 
Resultado da Etapa 2 20/11/20 até às 18h 
Prazo para recurso da Etapa 2 21/11/20 até às 18h 
Resultado da análise dos recursos da Etapa 2 27/11/20 até às 18h 
Entrevista com os candidatos (Etapa 3) 07/12 à 11/12/20 a definir 

Resultado final 18/12/20 até às 18h 
 
A divulgação dos resultados das atividades do cronograma será realizada na página 
do Capítulo Estudantil SPE UFES: http://www.spe.ufes.br/. 
 
Os recursos da Etapa 1 e Etapa 2, devidamente justificados, deverão ser enviados 
para os e-mails leandra.altoe@ufes.br e leandraaltoe@gmail.com. 
 
Os candidatos serão informados sobre a data e o horário das entrevistas via e-mail 
presente no Currículo Vitae. 
 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Outras informações sobre o processo seletivo poderão ser obtidas com a 
Coordenadora de Estágio do curso de Engenharia de Petróleo/UFES, Profa. Dra. 
Leandra Altoé, por meio dos endereços eletrônicos leandra.altoe@ufes.br e 
leandraaltoe@gmail.com. 
 

São Mateus-ES, 15 de outubro de 2020. 
 

Marcio Felix Carvalho Bezerra 
CEO da EnP Energy Platform 

 
Profa. Dra. Leandra Altoé 

Coordenadora de Estágio Supervisionado do curso de Engenharia de Petróleo 
DETEC/CEUNES/UFES 

 
Prof. Dr. Oldrich Joel Romero 

Orientador acadêmico do Capítulo Estudantil SPE UFES 
DETEC/CEUNES/UFES 
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