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Seleção para Vaga de Estágio Não-Obrigatório (Remunerado)  

 A Faculdade de Medicina – FaMed/FURG abre seleção para Estágio Não-Obrigatório, a ser realizado nos 

termos da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Instrução Normativa 02/2011 – PROGEP.  

  

1. DA VAGA:  

▪ 01 vaga;  

▪ Carga Horária: 20 horas semanais;  

▪ Turno: das 13h30min às 17h30min (totalizando 4 horas por dia);  

▪ Valor da bolsa: R$ 364,00;  

▪ Auxílio Transporte: R$ 6,00 por dia trabalhado.  

  

2. DA ÁREA DE ATUAÇÃO:  

Secretaria do PPG em Saúde Pública.  

   

       2.1  ATIVIDADES: 

▪ Atendimento à comunidade acadêmica e ao público em geral; 

▪ Atendimento telefônico; 

▪ Organização e arquivamento de documentos; 

▪ Outras atividades inerentes ao expediente administrativo. 

 

3. DOS REQUISITOS:  

▪ Ser aluno regular de curso de graduação noturno;  

▪ Ter concluído os pré-requisitos para realização de Estágio Não-Obrigatório;  

▪ Não estar cursando o último semestre do curso; 

▪ Ter disponibilidade nos horários descritos acima; 

▪ Possuir facilidade no atendimento ao público; 

▪ Possuir conhecimento básico em informática; 

▪ Liberação da Coordenação de Curso para a realização do estágio.  

  



4. DAS INSCRIÇÕES: de 20 de novembro a 24 de novembro de 2019.  

 Os interessados deverão enviar o currículo com foto e histórico escolar para o e-mail 

ppg.saudepublica@furg.br com o assunto “Seleção de Estágio”.  

  

5. DA SELEÇÃO:  

 A seleção será baseada na análise do currículo, no histórico escolar e na entrevista. 

 Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes e horários de entrevista divulgados nas 

páginas do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública (ppgsp.furg.br) e FURG (furg.br) no dia 26 de novembro 

de 2019 a partir das 9h. 

As entrevistas serão realizadas no dia 28 de novembro de 2019 na Sala de Reuniões da FAMED – no 4º 

piso da Área Acadêmica da Unidade Saúde, em horário definido para cada candidato. 

O resultado final será divulgado no dia 29 de novembro de 2019 nas páginas do Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Pública (ppgsp.furg.br) e FURG (furg.br). 

 

 

Rio Grande, 20 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Linjie Zhang 
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