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Av. Itália, km 8 – Rio Grande, RS – CEP 96201-900 – Brasil – Tel/Fax: 3233-6621 – E-mail: 
ila@furg.br  –  www.ila.furg.br

Edital 31/2022 - ILA

Em 21 de novembro de 2022
 

Seleção para Estágio Não-Obrigatório Remunerado
O Instituto de Letras e Artes –ILA/FURG abre seleção para uma (01) vaga de Estágio Não

Obrigatório Remunerado, a ser realizado nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da
Instrução Normativa Nº 001/2016 da Pró-reitora de Gestão e Pessoas – FURG.

 
Carga Horária: 20 horas 
Turnos de Trabalho: Manhã/Tarde 
Valor da Bolsa: R$ 787,98
Valor do Auxílio Transporte: R$ 10,00 (por dia trabalhado)
Área de atuação: Laboratório de Estética – LABEST / ILA
 
DO ESTÁGIO 

De acordo com a Deliberação Nº 031/2016 do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Administração em 15 de abril de 2016, o Estágio curricular é o ato educativo supervisionado
desenvolvido em ambiente de trabalho, previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) que visa ao
aprendizado de competências próprias da atividade profissional, preparando o estudante para a vida
cidadã e para o trabalho (Art. 1, § II). O estágio curricular não-obrigatório (Art. 2, § II), objeto desde
edital, constitui atividade opcional prevista nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Artes Visuais: é uma
atividade de natureza opcional, e tem como princípio consolidar os desempenhos profissionais desejados,
inerentes ao perfil do formando, pelo oferecimento de situações de ensino e aprendizagem que
possibilitem a complementação dos conhecimentos teóricos recebidos ao longo do Curso, relacionados à
capacitação para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes Visuais.

 
DAS ATIVIDADES 

Auxílio aos professores em relação a pesquisa de referenciais e materiais de ensino; apoio
a técnica do LABEST no atendimento  aos estudantes e nas demandas do laboratório; organização e
controle do arquivo, dos equipamentos e materiais do laboratório; elaboração, manutenção e atualização
do site institucional, bem como do nosso perfil no Instagram; digitalização e catalogação do antigo acervo
de TCCs para ampla socialização da produção científica; produção de texto para participação na Mostra
de Produção Universitária – MPU/FURG; envolver-se em atividades de ensino, pesquisa, extensão e
cultura promovidas pelo LABEST; trabalhar com catalogação de acervos de pesquisa; oferecer suporte
para a organização das atividades e eventos institucionais dos cursos de Artes Visuais; realização e apoio
na criação de material gráfico para as atividades e eventos institucionais, bem como em sua divulgação
nas nossas redes sociais; apoio às atividades desenvolvidas pela Coordenação dos Cursos de Artes Visuais
– Licenciatura e Bacharelado.
 
DOS REQUISITOS 

Estar regularmente matriculado nos Cursos de Artes Visuais Licenciatura ou Bacharelado
da FURG. Ter disponibilidade  de horário de 20 (vinte) horas semanais, no turno da manhã e/ou tarde,
para atividade presencial, a ser desenvolvida no LABEST. Interesse em atuar no cargo pretendido.
Preenchimento completo do formulário de inscrição (http://encurtador.com.br/AFLOU). Possuir
conhecimento em softwares de edição de texto, criação gráfica e tratamento de imagem. Possuir
experiência ou interesse em trabalhar com apoio pedagógico e atendimento aos estudantes. Pro atividade
e responsabilidade.

 
DAS INSCRIÇÕES

Prazo para inscrições: de 23 a 29 de novembro de 2022.
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Local de inscrição: as inscrições devem ser feitas através do preenchimento do formulário
online disponível no endereço eletrônico: http://encurtador.com.br/AFLOU. Informações requisitadas no
formulário: dados de identificação, carta de  intenção, link do Currículo Lattes, link do Portfólio online de
Produção Gráfica e upload do histórico em formato PDF.

Homologação das inscrições: Os candidatos que enviarem o formulário na data prevista e
de forma completa, terão suas inscrições homologadas.

Divulgação das homologações: As inscrições homologadas serão divulgadas no 
site www.ila.furg.br 

 
DAS ENTREVISTAS 

Para participação nas entrevistas serão examinados os seguintes documentos: histórico,
carta de intenção, currículo  Lattes e portfólio on-line de produção gráfica.

Os candidatos serão avaliados a partir das informações disponibilizadas e de sua
experiência: no atendimento ao  público e no uso de softwares, comprovado através de portfólio. Serão
selecionados no máximo 05 (cinco) candidatos para participar da etapa da entrevista.

A lista dos candidatos selecionados e da data da entrevista serão divulgadas no site
www.ila.furg.br e no quadro  mural dos Cursos de Artes Visuais (localizado no saguão do prédio) no dia
30 de novembro de 2022. 

 
DA SELEÇÃO 

A seleção será realizada a partir da análise de: Histórico e Currículo Lattes (peso 2); Carta
de intenção e portfólio  de produção gráfica (peso 3); Desempenho nas entrevistas (peso 5), considerando
os seguintes critérios: interesse em atuar no cargo pretendido; conhecimento em softwares de edição de
texto, criação gráfica, tratamento e edição de imagem e em manutenção de sites e redes sociais;
experiência em trabalhar com apoio pedagógico e atendimento aos estudantes em atividades de ensino,
pesquisa, extensão e cultura; pro atividade e responsabilidade.  

 
DO RESULTADO FINAL 

O resultado final da seleção será publicado a partir do dia 2 de dezembro de 2022 no site
www.ila.furg.br e no  quadro mural do Curso de Artes (localizado no saguão do prédio).

 
CRONOGRAMA
Inscrições 23 a 29 de novembro
Divulgação das entrevistas 30 de novembro
Entrevistas Entre 1 e 2 de dezembro
Divulgação do resultado 2 de dezembro
 
BANCA EXAMINADORA
Cláudio Tarouco de Azevedo (ILA – FURG) – Titular 
Laura Garcia Storino (ILA – FURG) – Titular 
Daniela da Cruz Schneider (ILA – FURG) – Titular  
 

Profª. Drª. Elaine Nogueira da Silva
Diretora do ILA - INSTITUTO DE LETRAS E ARTES

 

Chave de Autenticidade: 9996.37B7.AE2D.A149


