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EDITAL 001/2019
A COORDENAÇÃO GERAL ACADÊMICA JUNTAMENTE COM O SETOR HIGH SCHOOL RELATIONSHIP DO UNIFAVIP | WYDEN, no uso de suas
competências e demais disposições legais, torna público que, no período de 01 a 15 de abril de 2019, estarão abertas
as inscrições para participar do Team High School Relationship 2019.
O presente edital dispõe de 20 vagas distribuídas entre os núcleos acadêmicos do UNIFAVIP | Wyden.
I. DO TEAM HIGH SCHOOL
1.
2.

O Team High School tem como objetivo a participação dos alunos de graduação em atividades em escolas e
eventos institucionais, a partir de relacionamento com alunos do ensino médio.
Enquanto estratégia pedagógica, a ação visa contribuir para o conhecimento e desenvolvimento acadêmico
dos alunos de escolas, a ampliação da interação, além de proporcionar ao aluno graduando a participação
efetiva em seu curso, despertando o seu interesse a carreira profissional.

II. DA ELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS
1.
2.

O candidato ao Team High School tem que estar regularmente matriculado na graduação do Centro
Universitário UNIFAVIP | Wyden.
Poderá participar do processo seletivo ingressantes a partir do 1º período.

III. DA INSCRIÇÃO
1.

As inscrições deverão ser realizadas no período de 01 à 15 de março de 2019 a partir das 8h, por meio de
Formulário de Inscrição Online, devidamente preenchido, no prazo estabelecido neste Edital, através do
seguinte link: wyden.to/hsunifavip

IV. DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO
1. O Processo de seleção ocorrerá em duas etapas:
1.1. Preenchimento do formulário de inscrição: verificação do correto preenchimento do formulário e da
veracidade das informações, no período citado no item III deste Edital.
1.2. Período de entrevista e seleção presencial no período de 28 e 29 de março de 2019.
V. DA CARGA HORÁRIA
1.

O aluno desenvolverá atividade cumprindo uma carga horária de 02 a 04 horas por atividade, distribuídas
em comum acordo com o Setor de High School.

VI. DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DO ALUNO
1.

2.

3.
4.

Realizar atendimento individual ou a grupo de alunos do ensino médio, a fim de elucidar dúvidas, esclarecer
conceitos sobre os cursos de graduação do UNIFAVIP | Wyden e acompanhar o desenvolvimento de
atividades realizadas pelos alunos do ensino médio, tanto na escola quanto no UNIFAVIP | Wyden.
Entregar ao final de cada ação, o relatório da atividade realizada. Também será de responsabilidade do
aluno UNIFAVIP controlar a quantidade de Leads captados, entregando ao setor High School, assim que a
ação finalizar.
Cumprir a carga horária acordada, como também os horários estabelecidos para o Team High School.
Zelar pelos equipamentos e espaços de seus cursos que possa vir a utilizar nas atividades.

VII. DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NO TEAM HIGH SCHOOL
1.

A participação dos alunos ao Team High School apresentado nesse edital, será de abril a novembro de 2019,
podendo ser prorrogada.

VIII. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
1.

O resultado será divulgado no dia 02 de abril de 2019 a partir das 18h por e-mail aos selecionados.

IX. DOS BENEFÍCIOS
1.
2.
3.
4.
5.

Pontos PEX para conclusão de Carga Horária de Curso.
Certificação de participação nas atividades.
Formação complementar acadêmica de experiência prática do curso.
Brindes de Participação do Team High School.
Treinamentos com certificação para os alunos Team High School

X. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.

Ficará impedido de participação o candidato selecionado que não cumprir as regras descritas neste Edital.

XI. INÍCIO DAS ATIVIDADES TEAM HIGH SCHOOL
1.

Prevista para abril de 2019.

Caruaru, 21 de fevereiro de 2018.
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