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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 N.º 01/2020 - DIREC-CT 

 

 
A UTFPR – UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – campus 

Curitiba, autarquia federal de ensino superior, criada conforme a Lei 11.184/2005, situada à Av. Sete 
de Setembro, 3165 - Curitiba-PR, neste ato representada pelo seu Diretor de Relações Empresariais 
e Comunitárias – DIREC-CT, Professor Ivan Carlos Vicentin, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam interessar, o presente 
 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O SELEÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, AGENTES 
DE INTEGRAÇÃO E/OU ENTIDADES PÚBLICAS QUE TENHAM INTERESSE EM OFERECER 
OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO AOS DISCENTES DA UTFPR/CT NAS MODALIDADES 
“ESTÁGIO OBRIGATÓRIO” E “NÃO OBRIGATÓRIO”,  
 
nos termos do objeto e demais normas constantes deste edital. 
 
 
1- OBJETO  

 
1.1 O presente Edital de Chamamento Público tem por objetivo selecionar empresas privadas, 
agentes de integração e entidades públicas cadastradas no site de estágios da UTFPR/CT para 
divulgar oportunidades de estágio para os discentes da UTFPR/CT, discorrer sobre sua área atuação 
no mercado e quais seriam as atribuições esperadas dos estagiários em caso de contratação. 
1.2 A seleção se justifica pela permanente busca de melhoria das condições de ensino, pesquisa e 
extensão na UTFPR/CT, além de oportunizar melhores condições à adaptação e integração dos 
discentes da instituição ao mercado de trabalho. 
1.3 Entende-se por estágio como o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando 
o ensino regular na UTFPR, em conformidade com a legislação e normas pertinentes e vigentes para 
concessão de estágio, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste Edital. 
1.4 Este Edital terá validade até o dia 17 de dezembro de 2020, contados da publicação do extrato 
no Diário Oficial da União. 
 
2- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 
2.1 Somente podem participar do presente Edital empresas privadas, os agentes de integração e/ou 
entidades públicas que tenham tido seu pedido de cadastro aprovado e constem da relação de 
empresas cadastradas no site de estágio da UTFPR (https://estagio.utfpr.edu.br//). 
 
3- DA PROPOSTA  
3.1 A proposta para participação no certame deverá ser encaminhada à DIREC/CT - Diretoria de 
Relações Empresariais e Comunitárias do Campus Curitiba

1
, por intermédio da Divisão de Empregos 

e Estágios - DIEEM por escrito ou correio eletrônico (dieem-ct@utfpr.edu.br). 
3.2 A proposta para participação no certame deverá conter: dados gerais da proponente, área de 
atuação no mercado, as oportunidades de estágios, modalidades ofertadas, data que pretender 
realizar uma ação de divulgação. 
3.3 Havendo disponibilidade a UTFPR/CT entrará em contato com a proponente, via correio 
eletrônico e/ou telefone, para agendamento de evento da divulgação pretendida. 
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4- DO ÔNUS FINANCEIRO 
4.1 Os equipamentos e materiais necessários à exposição serão de integral responsabilidade da 
proponente, sendo a UTFPR/CT responsável pelo agendamento de data e espaço para a realização 
do evento e divulgação junto a comunidade interna. 
 
5- DA AÇÃO DE DIVULGAÇÃO 
5.1 É vedado ao proponente: 
5.1.1 A utilização do espaço e tempo cedido pela UTFPR/CT para ações de exclusiva de propaganda 
e/ou comercialização de seus produtos; 
5.1.2 Qualquer tipo de discriminação em relação à discente(s) da UTFPR/CT que tenha(am) interesse 
em determinado estágio; 
5.1.3 A cobrança de quaisquer valores do(a) discente(a).  
 

 
6- DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1 Ao atender ao presente Chamamento Público, a proponente estará aderindo às condições 
estabelecidas pela UTFPR, em suas políticas e regulamentos. 
6.2 Poderá a UTFPR/CT revogar o Edital de Chamamento Público, em todo ou em parte, por 
conveniência administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, 
ou anulá-lo em caso de ilegalidade. 
6.3 O presente Edital de Chamamento Público ficará disponível no sitio: 
http://portal.utfpr.edu.br/editais. 
 

       

 
 

   Curitiba, 20 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

  
Prof. Dr. Ivan Carlos Vicentin 

Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias - Campus Curitiba 
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