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Edital 8/2019 - PROGRAD  
  
 
O Sistema de Bibliotecas (SiB), da Universidade Federal do Rio Grande, 
torna público o presente edital de abertura de inscrições visando o 
preenchimento de 1 (uma) vaga de estágio remunerado para auxiliar nas 
atividades da Biblioteca Hugo Dantas da Silveira – Biblioteca Central 
 
1) Vaga: 

a) Carga horária: 20h semanais; 
b) Turnos de trabalho: ter disponibilidade de horário nos turno da 

tarde; 
 

2) Requisitos: 
a) Ser aluno regular de Curso Superior da FURG 
b) Estar frequente no respectivo curso; 
c) Com até 1 (uma) reprovação por frequência no último período 

letivo concluído; 
d) Não estar cursando o último semestre; 
e) Não ter realizado estágio nesta Universidade por período 

superior a 1 (um) ano; 
f) Ter disponibilidade nos horários descritos acima (item 1); 
g) Conhecimentos de Informática; 
h) Facilidade para atendimento ao público. 
 

3) Inscrições: 
a) De 24 de junho a 28 de junho de 2019; 
b) Pelo e-mail: sib.circulacao@furg.br (indicar no campo 

assunto “Processo de Seleção”); 
c) No e-mail deve conter: nome, matrícula e currículo. 
 

4) Seleção: 
a) A seleção será baseada em análise do currículo, 

compatibilidade de horários e entrevista; 
b) Os candidatos que não comparecem na entrevista no dia e 

horário  estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados. 
 

5) Etapas do processo de seleção: 
  

Período Etapa           

De 20 de junho a 28 de junho 
de 2019 
  

Inscrições 
  

Dia 02 de julho de 2019 Divulgação da lista dos 



  
  

candidatos selecionados com 
data e horário para entrevista 
  

Dia 8 de julho de 2019 
  

Publicação do resultado final 
  

 
6) Divulgação: 
 

A relação dos homologados para entrevista e o resultado final, 
fazendo constar o nome dos candidatos selecionados e dos suplentes, será 
divulgado no site do SiB: <www.biblioteca.furg.br>. 
 

Rio Grande, 12 de junho de 2019. 
 
 

 
 

CLÉRISTON RIBEIRO RAMOS 
Diretor do Sistema de Bibliotecas 

(a via original encontra-se assinada) 
  
  
  
  

Responsável pela Biblioteca Hugo Dantas da Silveira 
(a via original encontra-se assinada) 

 

http://www.biblioteca.furg.br/

