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UNIESP – Centro Universitário 

O Projeto de Pesquisa e Extensão Reality Lab do UNIESP, torna público abertura de inscrições 

para seleção de acadêmicos dos cursos de graduação em administração, gestão comercial, RH, 

publicidade e propaganda ou produção publicitária que desejam participar de forma voluntária para 

produção científica no Reality Pesquisa e projetos com clientes reais no Reality Marketing. O 

projeto é vinculado ao órgão COOPERE de pesquisa e extensão do UNIESP. 

 

  1. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento Chamada Pública  24/08/2020 

Inscrição dos candidatos 24/08/2020 à 28/08/2020 

Resultado dos Classificados (Comunicado por E-mail)  31/08/2020 

Avaliação dos candidatos (prova - Google Forms e 

Entrevista – Google Meet) 

01/09/2020 à 04/09/2020 

Divulgação do Resultado Final e Fechamento do Edital 09/09/2020 

 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

2. 1. A seleção será realizada conforme segue: deverão se inscrever para seleção alunos 
regularmente matriculados no UNIESP Centro Universitário de qualquer período dos cursos de 
administração, gestão comercial, RH, publicidade e propaganda ou produção publicitária que 
tenham aptidão e interesse pela pesquisa e publicação de trabalhos científicos na área de 
Marketing. Alunos egressos ou público geral. Preencha também a ultima pergunta do formulário de 
inscrição no link abaixo inserindo seu WhatsApp. 
2. 2. Será realizada entrevista individual com os candidatos, na qual será avaliado se as 
competências e habilidades dos mesmos são compatíveis para execução das atividades 
propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à temática do projeto. Serão 
aprovados discentes que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0, respeitando o limite máximo 
de 10,0. 
2. 3. A seleção será válida para o período de 24/08/2020 a 28/08/2020, após esse período não 
aceitaremos outras inscrições. 
2. 4. O local da seleção ocorrerá de forma remota, no Google Meet e a prova pelo Google Forms. 
 
 
 

Realize sua inscrição pelo site: 
https://forms.gle/PH5JgNi3dBf2jHrX9   
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Coordenador do Reality Lab 


