SELEÇÃO PARA VAGA DE ESTÁGIO REMUNERADO - DAFC
A Diretora de Administração Financeira e Contábil – DAFC/PROPLAD, da Universidade
Federal do Rio Grande - FURG, torna pública a presente seleção para Estágio Remunerado Não
Obrigatório, a ser realizada de acordo com a Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008 e com a
Instrução Normativa no 02/2011 – PROGEP.
1. Carga Horária: 20 horas semanais
Turno de trabalho: diurno (das 08:00h às 12:00h ou 13:30h às 17:30h).
Área de atuação: DAFC/Coordenação Financeira.
Atividades: atender ligações telefônicas, monitoramento, envio de e-mail e respostas a
fornecedores, inserção e consulta de dados no Sistema SIAFI, redigir e arquivar documentos e
outras tarefas administrativas.
2. Remuneração:
Valor da Bolsa: R$ 364,00
Auxílio Transporte: R$ 132,00
3. Requisitos:
- ser aluno regular dos cursos de Administração, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas da
Universidade com disponibilidade de horário diurno;
- ter cursado as disciplinas obrigatórias de cada curso para concessão de estágio;
- ter disponibilidade de permanência de 2 anos de estágio;
- possuir conhecimentos básicos em informática (digitação de texto, planilha, e-mails, etc.);
- possuir habilidades relativas ao atendimento ao público.
4. Inscrições:
Prazo: 11 a 20/02/2019.
Forma: a inscrição ocorrerá com o envio do formulário devidamente preenchido, juntamente com
o Histórico Escolar, para o e-mail dafcfinanceira@furg.br
Local: DAFC – Coordenação Financeira.
5. Seleção:
Forma: a seleção será baseada na análise do Histórico Escolar e entrevista.
Realização: a relação dos homologados será divulgada no dia 22/02/2019, em conjunto com o
local e horário das entrevistas, no sítio da PROPLAD (www.proplad.furg.br – menu notícias).
Local: as entrevistas serão realizadas na sala de reuniões da PROPLAD conforme as datas
estabelecidas nos e-mails encaminhados. Os candidados que não comparecerem a entrevista no
dia e hora estabelecidos estarão automaticamente desclassificados da seleção.
Resultado: o resultado final da seleção será publicado no sítio da PROPLAD até o dia
01/03/2019.
6. A seleção será avaliada pelos servidores a seguir relacionados:
Carlos Roberto da Silva de Sá
Claudia Castilho Glaeser
Sabrina Cardoso Simões

Marizete da Silva Ferreira
Diretoria de Administração Financeira e Contábil – DAFC/PROPLAD
(a via original encontra-se assinada)

