
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE -FURG

FACULDADE DE DIREITO

EDITAL FADIR 08/2019 - Bolsa Estágio Remunerada

O Diretor da Faculdade de Direito da FURG, torna pública a éeieção para Estágio
Remunerado não obrigatório a ser realizado na Faculdade de Direito, com as seguintes
especifiddades:

Carga Horária

20 h

Turno de Trabalho

*De segunda a sexta: 17h às 21 h

Valor da bolsa

R$ 364,00 + vale transporte

* Momentaneamente/ o estagiário realizará as atividades de segímda-feira a.sexta-feira,

dasl3h:30àsl7h:30. . '.

Área de atuacão: Secretaria da FADIR e-Laboratório de Informática Jurídica - LINJUR

Reayjsjtps:
1. Ser aluno regular dos Cursos Diurnos de Graduação -FURG;
2, Estar frequente no respectivo Curso;
3. Não estar na condição de formando;
4. Ter disponibilidade de Horário;
5. Possuir habilidades em informática;
6. Possuir habilidades relativas ao atendimento ao público.

Prazo para inscrições: 13/08/2019 a 19/08/2019
Inscrição: Por e-mail: direitoí5ifurq.br. contendo no campo Assunto: "Editai FADIR
08/2019" .

No ato da inscrição, deverão'ser anexados ao e-mail o Cumculum Vitae com foto e
Histórico Escolar do aluno (Ensino Superior).

A seieção terá como base a análise de Curriculum Vitae e Histórico Escolar do
aluno, com valorização especial para experiências reiacionadas ao cargo, bem como
experiências na própria Universidade em aíuaçâo como bolsista, monitor ou bolsista
voluntário. . -

Os candidatos, à juízo da banca examinadora, poderão ser contatados por telefone
ou e-maiE, para realização de entrevista pessoal, que se faça necessária para esclarecer os
dados curriculares, a qual ocorrerá no dia 22 de agosto, a partir das 08h3D, na saia F16 -
Sala da Administração - Anexo do Pavilhão 4'- Campus Carreiros. Não 'serão homologadas
inscrições que descympram o prazo ou requisitos acima listados.

Banca Examinadora: Prof. Dr. Felipe Wienke (Presidente) . ,
Adm. Deise Mirco
Secretário António Centena

Rio Grande, 12 de agosto de 20T9.

Prof. Dr. Anderson Orestes Cavalcante Lobato
- Diretor da Faculdade de Direito


