
 

  

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NÃO REMUNERADO 

 

N° 01/2022/TSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

 
                                                     abre inscrições para seleção de estagiários nas áreas de ensino superior                          

para o ano de 2022. 

 

A TSA torna pública a inscrição para seleção de estagiários nas áreas Ensino Superior.  

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 Local de estágio: Os estagiários serão selecionados pela TSA INDÚSTRIA, localizada 

na Avenida Curuá-Una, 2291, Urumari – Santarém/PA;   

1.2 Jornada de estágio: Disponibilidade de, no mínimo, 12 horas semanais com flexibilidade 

de horário nos turnos manhã e/ou tarde para o cumprimento da mesma;  

1.3 Duração do estágio: Mínimo de 160 horas.  

  

2. DOS CRITÉRIOS E INSCRIÇÃO  

2.1 Os candidatos deverão atender os seguintes pré-requisitos e apresentar os documentos 

necessários no ato da inscrição:   

2.1.1 Estar regularmente matriculado em dos seguintes cursos de ensino superior: 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Bacharelado em Engenharia Física ou Bacharelado 

em Engenharia Mecânica; 

2.1.2  Estar desenvolvendo ou ter conhecimento hábil em: calculo básico, física e mecânica 

dos fluidos para executar estudo e teste afim de aferir as especificações de bombas 

hidráulicas e apontar otimizações. 

2.1.4 Apresentar histórico escolar atualizado;  

2.1.5 Carta de recomendação (opcional);  

2.1.6 Currículo Lattes (opcional);  

2.2 Os candidatos interessados em realizar a inscrição deste Edital, deverão preencher 

formulário de inscrição disponível em https://forms.gle/9FujN7PRafFzuKWw6As inscrições 

deverão ser realizadas dos dias 15 a 19 de julho de 2022 até às 23h59.  

  

https://forms.gle/9FujN7PRafFzuKWw6As


3. DA CLASSIFICAÇÃO  

3.1 O critério de classificação se dará por meio de:  

a) Análise do Currículo (cadastro e histórico acadêmico);  

b) Entrevista;  

  

4. DA DIVULGAÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO DAS ETAPAS  

4.1 A convocação dos classificados para a entrevista se dará, via e-mail cadastrado no 

formulário, dia 21 de julho de 2022, ficando de inteira responsabilidade de verificação pelo 

candidato.  

4.2 O resultado final se dará, exclusivamente, via e-mail, no dia 26 de julho de 2022 até às 

17h.  

4.3 A convocação para o início de estágio se dará, via e-mail, a partir do dia 01 de junho de  

2018.  

 5. DAS VAGAS  

5.1 No presente edital estão sendo disponibilizadas 2 (duas) vagas para as seguintes 
atividades:  

5.1 Estudo e especificação técnica de bomba hidráulica e hélices;  

6 DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

6.1 Todas as informações prestadas pelos candidatos são de inteira responsabilidade destes.   

6.2 A inscrição do candidato importará no conhecimento do presente edital e valerá como 

aceitação das normas presentes no mesmo.   

6.3 Os documentos solicitados no tópico 2 deverão ser anexados no formulário de inscrição 

on-line.   

6.4 O candidato selecionado irá de dispor de auxílio transporte de R$100,00 (mensais) para 

estágio não obrigatório previsto em Lei;  

6.5 As etapas e datas previstas para o cumprimento desta seleção estão disponíveis no 

cronograma (anexo 1) deste presente edital;  

6.6 Para maiores informações, somente, via e-mail contato@tsaindustria.com.br   

  

 

  

Em 13 de julho de 2022.  

  

  

Anglison Bruno Brito Monteiro 

TSA Indústria 



Anexo 1  

 
 CRONOGRAMA 

Inscrições  15 a 19 de julho de 2022 

Convocação para entrevistas  21 de julho de 2022 

Entrevistas  22 a 23 de julho de 2022 

Resultado final da seleção  27 de julho de 2022 

Convocação para início de estágio  01 de agosto 2022 

 


