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

Edital 28/2021 - ILA

Em 03 de setembro de 2021
 

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.
 
DESCRIÇÃO DA VAGA
 
Uma (01) vaga de estágio não-obrigatório para atuar na Secretaria Geral do ILA
Carga Horária: 20 horas
Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h
Valor da bolsa: R$ 787,98
Valor do auxílio transporte: R$ 10,00 (por dia útil estagiado, no caso de atividades presenciais)
 
Atividades: apoio às atividades administrativas e acadêmicas em geral, gestão documental, gestão
patrimonial, gestão de materiais, atendimento ao público, divulgação de eventos e informações e demais
processos relacionados à Administração Pública, auxiliar no suporte das atividades de ensino, pesquisa,
cultura, extensão e administração.
Obs.: as atividades serão desenvolvidas presencialmente e/ou remotamente, em acordo com as
determinações da Administração Geral da FURG e da Unidade Acadêmica – ILA.
 
REQUISITOS
 
- Ser aluno(a) 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);
Obs.: não poderão se inscrever discentes dos cursos do ILA devido ao vínculo direto.
- Possuir a liberação da coordenação do curso para a realização de estágio na área administrativa;
- Possuir conhecimentos em informática;
- Possuir conhecimentos em mídias sociais para criação e publicação de conteúdo;
- Possuir conhecimentos básicos do AVA-Moodle e dos SISTEMAS FURG – acadêmico;
- Possuir disponibilidade de horário a partir das 17h horas de segunda-feira a sexta-feira.
 
INSCRIÇÕES
 
Período:  de 06 a 10 de setembro de 2021
Obs.: Serão homologadas as inscrições enviadas somente nestas datas.
 
Local de inscrição: as inscrições devem ser enviadas para o e-mail ana.claudia@furg.br com o assunto
“Seleção Estágio”.
Obs.: Serão homologadas somente as inscrições enviadas para o e-mail acima.
 
Documentos em PDF a serem anexados ao e-mail: (1) formulário próprio, contendo texto de intenções a
respeito da contribuição, da motivação e do interesse em relação ao trabalho a ser desenvolvido no ILA
(modelo anexo), (2) Currículo, (3) Histórico Acadêmico, (4) Comprovante de Matrícula.
 
CRITÉRIOS
 
A seleção terá como critérios:
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- experiência apontada no Curriculum Vitae (valorização especial para experiências      e formação
relacionadas à área administrativa);
- rendimento acadêmico apontado do Histórico Acadêmico do estudante;
- motivação e contribuição ao trabalho para ocupação da vaga;
- afinidade com as atividades propostas;
- disponibilidade de equipamentos para o trabalho;
- desempenho na entrevista.
         
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 
Serão homologadas as inscrições que atenderem ao edital.
Serão selecionados para entrevista os dez (10) primeiros colocados, com base nos critérios de seleção
elencados neste edital.
Serão selecionados até 5 (cinco) candidatos, dos quais 4 (quatro) ficarão como suplentes.
 
CRONOGRAMA:
 
ATIVIDADE DATA LOCAL

Inscrições De 06/09/21 a 10/09/21    e-mail para
ana.claudia@furg.br

Divulgação das inscrições
homologadas 13/09/21 até às 21:00 h Site ILA

www.ila.furg.br

Divulgação dos
selecionados para
entrevista

O cronograma do horário das
entrevistas com os 10 (dez)
inscritos selecionados será
divulgado dia 15/09/21, até às
18:00 h

Site ILA
www.ila.furg.br

Entrevistas 16/09/21 a partir das 14:00 h Sala Virtual do ILA *

Resultado da seleção 17/09/21 até às 21:00 h Site ILA 
www.ila.furg.br

*Quando da divulgação do cronograma do horário das entrevistas, será divulgado o endereço eletrônico
da Sala Virtual do ILA
 
Banca Examinadora:
 
Adriana Moreira Silveira – Assistente em Administração ILA – FURG
Ana Claudia Borges Saraiva – Assistente em Administração ILA – FURG
Elaine Nogueira da Silva – Diretora do ILA – FURG
 

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