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EDITAL 04/2021 - PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO LATICÍNIO 
SOUVENIR 
 
O LATICÍNIOS SOUVENIR, vem, por meio do presente edital, tornar público o PROCESSO 
SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS para preenchimento das vagas existentes destinadas a 
estudantes dos seguintes cursos: 
Cursos de Nível Superior - a partir do 4° período: 

 Ciência e Tecnologia de Laticínios 
 Ciência e Tecnologia de Alimentos 
 Engenharia de Alimentos.  

Cursos de Nível Técnico – a partir do segundo módulo: 
 Técnico em Alimentos 
 Técnico em Leite e derivados 
 Tecnólogo em Laticínios 
 Técnico em Agropecuária 
 Técnico em Zootecnia    

 
I - DO OBJETIVO: 
 
1.1 - O presente edital é destinado à seleção de estagiários (as) dos cursos especificados 
nas considerações iniciais. 
a) O Estudante deve estar regularmente matriculado para o primeiro semestre de 2021, 
nas instituições de ensino de origem. 
b) O Estudante deve estar cursando a partir do 4° período nos cursos de nível superior e o 
módulo II nos cursos técnicos. 
d) O Estudante deve ter disponibilidade de tempo de 04 horas diárias, em regime 
presencial, em horários no sistema de rodizio pela manhã e à tarde. 
 
1.2 O PROGRAMA DE ESTÁGIO 2021 será composto das seguintes atividades: 
 

Atividades do Plano de Estágio 2021 
SETOR ATIVIDADES PERÍODO 

Laboratório 
Auxílio no preenchimento de indicadores de 

qualidade. Auxílio na realização de controle de 
insumos de acordo com amostragem, auxílio 

6 meses 
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nas atividades diárias do laboratório que 
envolvem: análises de MP, produto acabado, 
água de abastecimento, controle de higiene 

operacional. 

Produção de doces e 
requeijão 

Aplicação de check list de verificação de 
procedimentos internos, acompanhamento de 

rotina da produção com elaboração de 
relatório diário. 

6 meses 

Plataforma de recepção de 
leite 

Aplicação de check list de verificação de 
procedimentos internos, acompanhamento de 

rotina da produção com elaboração de 
relatório diário. 

6 meses 

Controle de Qualidade 
Auxílio nas atualizações de documentações e 

desenvolvimento de Procedimentos 
6 meses 

 

II -  DAS VAGAS: 
 
2.1 -  O presente processo seletivo resultará no preenchimento das seguintes vagas: 
a) Estagiários período da manhã: 02 vagas 
b) Estagiários período da tarde:   02 vagas 
 
2.2 - Os demais selecionados irão compor cadastro reserva com validade até 31 de 
dezembro de 2021. 
 
2.3 - O período do estágio será no máximo de 02 anos, sendo renovado a cada período de 
06 meses.  
 
III -  DA BOLSA E DEMAIS DIREITOS DO ESTÁGIO 
 
3.1 - A bolsa de estágio será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
 
3.2 -  O auxílio transporte será de acordo com a necessidade do estagiário para a 
locomoção até a fábrica do Laticínios Souvenir. 
3.3 - Após 12 (doze) meses o estagiário poderá gozar férias, nos termos da legislação 
vigente.     
 
3.4 - O estagiário fará jus a seguro de acidentes pessoais. 
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IV -  DA DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO: 
 
4.1 - O estágio terá duração de 1 semestre, prorrogável por 3 (três) semestres. 
 
4.2 - O estágio poderá ser rescindido a qualquer tempo pela empresa ou pelo estagiário 
(a). 
 
4.3 - O estágio terá carga horária de 4 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira. 
 
V -  DAS INSCRIÇÕES: 
 
5.1 - As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente no site da empresa 
SANTOS & ASSOCIADOS CONSULTORES da seguinte forma: 
 
Site: www.santoseassociados.com.br 

 Clicar em “vagas” e “trabalhe na Souvenir”. 
 Em seguida, cadastre o seu currículo na área do “PROGRAMA DE ESTÁGIO 

SOUVENIR 2021 ”. 
  
5.2 -  Documentos para a Inscrição: 
a) Cadastramento no site. 
b) Currículo 
c) Histórico de notas  
 
5.3 -  A não observância dos requisitos estipulados no subitem 1.1, implicará na 
Desconsideração do currículo enviado e automática exclusão do candidato do processo 
seletivo. 
 
5.4 - As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 16/04/2021 a 
16/05/2021. 
 
 
 
 

http://www.santoseassociados.com.br/


  

 

4 

 

TÍTULO (exibir cabeçalho) 

 

Diretrizes Gerais do  
Departamento de RH & DP 
Resolução Interna n° 002/2021 – RH 
Política de interpretação de Advertências  

VI -  DA ENTREVISTA 
 
6.1 -  A entrevista será de caráter classificatório, exclusivamente. 
 
6.2 -  Na entrevista, será avaliada a apresentação, articulação, pró-atividade, experiência 
e conhecimentos do candidato. 
 
VII -  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1 - A inscrição do candidato implica na aceitação integral das normas referentes ao 
processo seletivo. 
 
7.2 - Neste edital considera-se as disposições da Lei do Estágio 11.788 de 25 de setembro 
de 2008. 
 
7.3 - Os candidatos não selecionados no processo, serão comunicados pela empresa em 
até 30 dias úteis a partir do encerramento deste. 
 
IX -  Considerações Finais: 
 

 Todo o acervo de informações contou com a assessoria da SANTOS & ASSOCIADOS 
CONSULTORES, previstas para as ações de suporte realizada.  

Tabuleiro, 09 de abril de 2021. 
 
 

 
 

 

                                
           

 
 

__________________________ 
COORDENAÇÃO GERAL 
Marcus Tulio Cunha dos Santos 

Diretor da Santos & Associados Consultores 

_______________________ 
COORDENADOR DO PROGRAMA 

Alan Campos da Silva 
Mestre em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados 

 

__________________________ 
COORDENADORA DE QUALIDADE  

Carolina de Siqueira Fernandes 
Técnica em leite e derivados  

 


