
                                             

 

PROCESSO SELETIVO 2022/2023 – Aquário de Ubatuba 
Seleção para o período de outubro de 2022 a fevereiro de 2023. 

 

Pré-requisitos:  
- Estar regularmente matriculado (vinculado a instituição de ensino superior) em um dos seguintes cursos de 

graduação: Biologia, Oceanografia, Medicina Veterinária, Engenharia de Pesca, Gestão ambiental, Engenharia 

Ambiental, Turismo e áreas afins; 

- Tempo mínimo de 30 dias para o estágio;  

- Convênio vigente entre a Universidade/Faculdade e o Aquário de Ubatuba; 

- Carteira de Vacinação – COVID-19; 

- Ter disposição para dialogar com o público;  

- Facilidade para trabalhar em equipe;  

- Disposição para horários não-convencionais; 

- Conhecimento dos idiomas: inglês e/ou espanhol; 

- Carta de recomendação; 

 

Do processo seletivo:  

ETAPA 1 :   
 

 Preencher o formulário no site do Aquário de Ubatuba;  

Atente-se ao preenchimento correto das informações!  

 

ETAPA 2:  

Atenção: confirmação da ETAPA 2 via e-mail!  

 Apresentação dos documentos solicitados via e-mail:  

a. Copia escaneada RG 

b. Copia escaneada CPF 

c. Copia escaneada Carteira de Trabalho /ou Carteira Digital 

d. Cópia escaneada Número de Identificação Pessoal NIS/PIS 

e. Atestado de Matricula atualizado   

f. Carta de recomendação 

g. Comprovante de residência 

h. Currículo (lattes/vitae) 

i. Termo de compromisso de estágio – modelo da Universidade 

j. Preenchimento da Ficha Individual do Estagiário 

 

ETAPA 3 – dos aprovados na etapa 2 

 Envio de Termo de Compromisso a ser assinado pela Universidade  

Prazo de 5 dias para apresentação deste. 

 
 
 



                                             

 
ETAPA 4 

 Exame médico ocupacional agendado pelo Aquário de Ubatuba 
 
 
Número de vagas:  
Departamento de Educação Ambiental: 03 
Departamento de Cultivo/Manejo: 02 
Departamento Veterinária: não há vagas.  
  

O estágio oferece:  

 Seguro de vida e acidentes pessoais para o período de estágio;  

 Bolsa auxílio e Vale transporte totalizando o valor de R$600,00.  
As demais despesas são custeadas pelos estagiários. 

 

Atenção: no estágio obrigatório não há bolsa auxílio e vale transporte, sendo todas as 

despesas custeadas pelo estagiário.  

 

 Informações e dúvidas, favor entrar em contato com Scarlet pelo e-mail: 
estagio@aquariodeubatuba.com.br ou pelo telefone (12)3834-1382 Ramal Educação 
Ambiental.  
 
 

 Os interessados devem preencher o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E 

ANEXAR O CURRÍCULO, enviando-os pelo site.  
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