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EDITAL Nº 01/2022 – Estágio Remunerado Secretaria de Pós-Graduação - IMEF 

A Secretaria de Pós-Graduação do IMEF, torna públic o o presente edital para a 
seleção para Estágio  Remunerado, a ser realizada de acordo com o disposto na Lei 
11.788, de 25 de setembro de 2008 e com a Instrução Normativa 02/2011 – Progep.   

1.DA VAGA, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA  

1.1 Vaga  

Vaga  Descrição  Quantidade 

Estágio   

Remunerado  

Atividades a serem desempenhadas: 
- Atendimento ao público em geral; 

- Atendimento de demandas dos cursos de Pós-
Graduação; 
- Protocolo de documentos;  
- Arquivamento e outras atividades administrativas. 

01 

 

 

1.2 Remuneração: 

Valor da Bolsa: R$ 787,98   
Auxilio Transporte: R$ 10,00 por dia trabalhado  

1.3 Carga Horária Semanal: 20 horas 
1.3.1 Turno de Trabalho: Tarde 
1.3.2 Horário de Trabalho: 13:00h às 17:00h 

2. ÁREA DE ATUAÇÃO: Atividades a serem desempenhadas: 
- Atendimento ao público em geral; 

- Atendimento de demandas dos cursos de Pós-Graduação; 
- Protocolo de documentos;  
- Arquivamento e outras atividades administrativas.  

3. REQUISITOS:  
- Ser aluno/a regular dos cursos de graduação da FURG;  
- Não estar no último ou penúltimo semestre do curso de graduação;  
- Estar em um curso em que a Coordenação permita estágios 
administrativos;  
- Possuir conhecimentos em informática e uso de tecnologias digitais;  
- Possuir habilidade em dialogar com o público;  
- Não possuir outro tipo de bolsa (exceto os auxílios compatíveis com o contrato de 
estágio);  
- Ter disponibilidade para trabalhar no turno da tarde.   



4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Prazo para inscrições: 25-03-2022 a 29-03-2022 
4.2 Forma: Envio de curriculum vitae, histórico escolar, grade de horários e da ficha de 
inscrição (em anexo) para o e-mail: imef.pos@furg.br indicando como assunto 
“SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO”. 
 
5. SELEÇÃO: 

5.1 A seleção  será baseada na análise do curriculum vitae , histórico escolar , da 
disponibilidade de horário conforme comprovante de matrícula; ficha de inscrição com  
análise das respostas solicitadas e entrevista.   
5.2 Serão classificados/as até 10 candidatos/as para entrevista.  
5.3 Realização: Os/As candidatos /as selecionados /as para a entrevista terão seus 
nomes publicados até o dia 31/03/2022 no site da FURG (www.furg.br) e do IMEF 
(www.imef.furg.br). As entrevistas serão realizadas no dia 01/04/2022 a partir das 14h 
através do Google Meet . O endereço  será disponibilizado juntamente com o 
cronograma das entrevistas. Em caso de problemas de conexão de rede, será 
realizado o reagendamento da entrevista para ocorrer antes da divulgação do 
resultado.   
5.4 Local: As entrevistas serão realizadas através do Go ogle Meet. O endereço será 
disponibilizado juntamente com o cronograma das entrevistas no site da FURG 
(www.furg.br) e do IMEF (www.imef.furg.br). Em caso de problemas de conexão de 
rede, será realizado o reagendamento da entrevista para ocorrer antes da divulgação 
do resultado.  

6. CLASSIFICAÇÃO  

6.1 Serão classificados/as 5 candidatos/as;  
6.2 O/A primeiro/a colocado/a será contratado/a de forma imediata;  
6.3 Os/As demais classificados/as poderão ser chamados/as conforme a necessidade.   

7. O resultado final da seleção será publicado no site da FURG (www.furg.br) e 
do IMEF (www.imef.furg.br) até o dia 06 de abril de 2022.   

Banca Examinadora: 

Profa. Dra. Adriana Elisa Ladeira Pereira (IMEF – FURG) – Titular  
Yan Ballinhas Soares (IMEF - FURG) – Titular 

Rio Grande, 23 de março de 2022.  

Yan Ballinhas Soares - Técnico Administrativo em Educação 

mailto:imef.pos@furg.br
http://www.imef.furg.br/
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SELEÇÃO PARA ESTÁGIO  

Nome: ____________________________________________________  
Matricula: __________  

Curso de Graduação: _________________________________________  
Semestre: _________  
Endereço:_________________________________________________________ 
Bairro:_________________________  
Cidade:_________________________  
CEP:______________  
Telefones:_________________________________________________________  

Experiência Profissional:  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

______________________________________________  

Cursos de Capacitação:  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________  

 

 

Data: _____/_____/______  

 

 

Assinatura:_________________________ 


