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EDITAL Nº 001/2020 – DAI/PROPLAD 

ABERTURA DE VAGA DE ESTÁGIO REMUNERADO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

 
 A Diretoria de Avaliação Institucional – DAI/PROPLAD, da Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG, torna público o presente edital para a seleção de 01(uma) vaga de Estágio Remunerado não 

Obrigatório, a ser realizada de acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Instrução 

Normativa nº 001/2016 – PROGEP/FURG e Instrução Normativa nº 213/2019 - Ministério da Economia.  

 Conforme o Plano de Contingência da Instituição, referente ao enfrentamento da pandemia do 

COVID-19, durante esse período, o trabalho será realizado remotamente.  

 
1. ATRIBUIÇÕES:  

 
Carga Horária: 20 horas semanais  

Turno de trabalho: diurno (a combinar) 

 

Área de atuação: DAI - Diretoria de Avaliação Institucional / PROPLAD (01 vaga) 

Atividades a serem desenvolvidas: Elaboração e aplicação de instrumentos utilizados nos Processos de 

Avaliação Institucional, bem como análise de seus resultados, digitação, confecção de planilhas e gráficos, 

confecção de materiais gráficos (utilizados na divulgação dos processos avaliativos), auxílio na elaboração 

dos relatórios anuais de avaliação, atualização periódica das páginas da DAI nas mídias sociais, serviços 

de secretaria e demais atividades do setor. 

 
2. REMUNERAÇÃO: 

2.1. Valor da bolsa: R$ 787,98; 

2.2. Auxílio Transporte: R$ 10,00 (por dia estagiado). 

 
 
3. Requisitos:  

 
- ser aluno regular de curso de graduação da FURG com disponibilidade de horário diurno;  

- ter cursado as disciplinas obrigatórias de cada curso para concessão de estágio;  

- estar cursando até o 4º semestre; 

- possuir conhecimento em informática (formatação de textos, elaboração de planilhas, e-mails, etc.);  

- possuir habilidades relativas ao atendimento ao público; 

- ter aprovação da coordenação de curso para realizar as atividades do estágio não obrigatório. 



 
4. Inscrições:  
O período das inscrições será de 19/10/2020 até 26/10/2020.  

As inscrições podem ser feitas por meio do e-mail dai@furg.br, com o assunto "Seleção de Estágio 

DAI/PROPLAD". É necessário incluir o currículo e disponibilidades de horários.  

 
5. Seleção:  

A seleção será baseada na análise do currículo, histórico escolar, disponibilidade de horário e entrevista.  

Os candidatos selecionados para a entrevista serão contatados via e-mail até o dia 29/10/2020. No 

referido contato serão divulgadas a data e horário da entrevista.  

As entrevistas serão exclusivamente on-line e o link será enviado via e-mail. 

 
6. Resultado:  
- O resultado final da seleção será publicado na página da FURG até o dia 06/11/2020. 

7. Cronograma:  
19/10 a 26/10 -  Inscrições 

Até 29/10       -  Divulgação dos selecionados para as entrevistas  

30/10 e 03/11 -  Realização das entrevistas on-line 

Até 06/11       -  Divulgação do Resultado final 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do endereço eletrônico dai@furg.br. 

 

Rio Grande, 15 de outubro de 2020. 

 

 LUIZ EDUARDO MAIA NERY 

Diretoria de Avaliação Institucional - DAI 

(A via original encontra-se assinada) 

 

 

dai@furg.br

