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EDITAL FAMED: SELEÇÃO PARA VAGA DE ESTÁGIO REMUNERADO NÃO OBRIGATÓRIO 

 
 
A Faculdade de Medicina (FAMED), da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, abre seleção para 
01 (uma) vaga de estágio não-obrigatório remunerado a ser realizado na Secretaria Geral, de acordo 
com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Deliberação nº 031/2016 – COEPEA/FURG, Instrução 
Normativa nº 001/2016 – PROGEP/FURG e Instrução Normativa nº 213/2019 - Ministério da Economia.  
 
1. CARACTERÍSTICAS DA VAGA 
 
1.1. Quantidade de vagas: 01 (uma). 
1.2. Carga Horária: A jornada de atividades do estágio será de 20 (vinte) horas semanais/ 4 (quatro) 
horas diárias. 
1.3. Turno de trabalho:  

SEG TER QUA QUI SEX 

13h30 às 17h30 13h30 às 17h30 08h00 às 12h00 13h30 às 17h30 08h00 às 12h00 

1.4. Área de atuação: Secretaria Geral da FAMED. 
1.5. Atividades a serem desenvolvidas: Auxiliar no desenvolvimento das atividades de trabalho da 

Secretaria Geral, realizar atendimento ao público em geral, organizar documentos, elaborar tabelas de 

dados, consultar informações nos Sistemas e sites da FURG, responder e-mails encaminhados à 

Secretaria Geral, outras tarefas administrativas que se julgarem necessárias. 

2. REMUNERAÇÃO 
2.1. Valor da bolsa: R$ 787,98 (setecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos). 
2.2. Auxílio Transporte: R$ 10,00 (dez reais) por dia efetivamente estagiado no mês. 
Observação: Durante o período de trabalho remoto, não será pago o auxílio transporte, tendo em 
vista que não ocorre o deslocamento do estagiário até a FURG.  
 
3. REQUISITOS 
3.1. Estar regularmente matriculado e freqüente em curso de graduação noturno da FURG, pois se as 
atividades presenciais forem retomadas, o estágio será desenvolvido nos turnos da manhã e tarde; 
3.2. Possuir conhecimentos de informática, principalmente relativos à criação e edição de tabelas nos 
programas Excel e Word, saber realizar pesquisa em sites de busca; 
3.3. Possuir conhecimento de redação de documentos, correspondências;     
3.4. Ter aptidão para trabalhar com o público e em equipe; 
3.5. Ter aprovação da coordenação de curso para realizar as atividades do estágio não obrigatório. 
  
4. INSCRIÇÕES 
4.1. As inscrições devem ser feitas no período de 22/04/2021 a 23/04/2021, através do envio de: 

a) Formulário de inscrição preenchido (Anexo 1); 
b) Carta de apresentação com informações sobre habilidades e experiências profissionais; 
c) Currículo (com foto); 
d) Histórico escolar; 
e) Grade de horários das disciplinas nas quais está matriculado.  

 
4.2. Os documentos devem ser enviados para o e-mail medicina@furg.br, com o assunto “Seleção de 
Estágio – Secretaria Geral da FaMed”. 
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5.SELEÇÃO 
5.1. A seleção será baseada nas análises do currículo e histórico escolar, disponibilidade de horário e 
entrevista.  
5.2. A divulgação dos selecionados para a etapa da entrevista está prevista para o dia 28/04/2021 e 
será feita no site da Faculdade de Medicina da FURG: https://medicina.furg.br/ e o contato para 
agendamento da entrevista será feito por e-mail.  
5.3. As entrevistas serão realizadas de forma remota, no período de 29 a 30/04/2021. O link para 
acesso à entrevista será encaminhado aos candidatos por e-mail.  
 
6. RESULTADO 
O resultado final da seleção será divulgado no site da Faculdade de Medicina da FURG: 
https://medicina.furg.br/, conforme cronograma.  
 
7. CRONOGRAMA 
 

Inscrições 22 a 23/04/2021 

Divulgação dos selecionados para as entrevistas 28/04/2021  

Realização das entrevistas 29 a 30/04/2021 

Divulgação do Resultado final Até 04/05/2021, no site da Faculdade de 
Medicina da FURG: https://medicina.furg.br/  

 
  
 

 

Rio Grande, 22 de abril de 2021. 
 
 

Prof. Dr. Cláudio Moss da Silva 
Diretor da Faculdade de Medicina 
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ANEXO 1 
 
 

Formulário de inscrição  
Seleção de Estágio remunerado não obrigatório da Secretaria Geral da FaMed 

 
 
 

Nome completo:  
 

Curso de Graduação da FURG:  
 

Número de matrícula: 

Data de Nascimento:  CPF: RG: 

E-mail:  

Telefone:  

Endereço:  
 

 
 


