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Av. Itália, km 8 – Rio Grande, RS – CEP 96201-900 – Brasil – Tel: 3233-6621
E-mail: ila@furg.br  –  www.ila.furg.br

Edital 10/2020 - ILA

Seleção para Estágio Não-Obrigatório Remunerado
 
O Instituto de Letras e Artes – ILA/FURG abre seleção para uma (01) vaga de Estágio Não-
Obrigatório Remunerado, a ser realizado nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008 e da Instrução Normativa 001/2016 – PROGEP.  
 
Área de Atuação: Secretaria do Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras (CELE)
Carga Horária: 20 horas
Horário de Trabalho: das 14h30min às 18h30min.
Valor da Bolsa: R$ 787,98
Valor do Auxílio Transporte: R$ 10,00 (por dia trabalhado)
 
Atividades:
- Atendimento ao público, na secretaria, por telefone e por e-mail;
- Atividades administrativas da secretaria;
- Organização e manutenção do acervo bibliográfico do CELE;
- Atualização das informações na página do CELE; reformulação da página do CELE.
Observação: As atividades administrativas da secretaria serão realizadas de forma remota
durante o período de vigência do Plano de Contingência da Universidade Federal do Rio
Grande para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
 
Requisitos:
- Ser aluno regular de um dos cursos de graduação da FURG, cursando no máximo até o 5º
semestre (preferencialmente cursos de áreas afins com a área de atuação do estágio);
- Possuir a liberação da coordenação do curso para a realização de estágio na área
administrativa;
- Preferencialmente, ter experiências administrativas;
- Possuir conhecimentos em informática, familiaridade com tecnologias da informação e
interesse em aprender a trabalhar com o Joomla, para redesenho e manutenção da página do
CELE;
- Ter disponibilidade de horário no turno descrito acima;
- Possuir facilidade no atendimento ao público.
 
Prazo para inscrições: de 19 a 24 de novembro de 2020.
 
Local de inscrição:
As inscrições devem ser enviadas para o e-mail ila.cele@furg.br com o assunto “Seleção
Estágio”.
 
Documentos para inscrição:
Formulário de inscrição (disponibilizado nas páginas da FURG, ILA e CELE, na notícia
referente à divulgação do Edital), Curriculum, Histórico Acadêmico e Comprovante de
Matrícula.
Obs.:
1. Inscrições encaminhadas fora do prazo não serão validadas.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
INSTITUTO DE LETRAS E ARTES

Chave de Autenticidade: 9995.FB59.F3A2.F04A



2 / 2

2. Serão validadas somente as inscrições enviadas para o e-mail acima.
3. Serão validadas somente as inscrições que apresentarem, no ato da inscrição, toda a
documentação solicitada acima.
 
Seleção e resultado:
A seleção será baseada nas análises do currículo e do Histórico Acadêmico, e na entrevista.
A lista de candidatos selecionados para a entrevista, realizada de forma remota, será publicada
no dia 25/11/2020, com os horários pré-definidos e o link para a entrevista, nos seguintes sites:
www.ila.furg.br e www.cele.furg.br .
O resultado será divulgado até o dia 30/11/2020 nas páginas do ILA (www.ila.furg.br) e do
CELE (www.cele.furg.br).
 
CRONOGRAMA:
 

19/11/20 – 24/11/2020 Inscrições pelo endereço: ila.cele@furg.br

25/11/2020 Divulgação dos selecionados para a entrevista
(data, horário e link das entrevistas)

26/11/2020 e 27/11/2020 Entrevistas
Até 30/11/2020 Resultado

 
 
 
Banca Examinadora:
 
Profa. MSc. Eliane Misiak
Gilmar Freitas Silva
 
 

Rio Grande, 18 de novembro de 2020.

 
 
 

Profa. Dra. Elaine Nogueira da Silva
Diretora do Instituto de Letras e Artes
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