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EDITAL ILA 02/2016 - Estágio Remunerado 

 
A Diretora do Instituto de Letras e Artes – ILA, da Universidade Federal do Rio 
Grande, torna pública a seleção para Estágio Remunerado, a ser realizado na 
Secretaria Geral deste Instituto, com as seguintes especificidades: 
 
Carga Horária: 20 horas 
 
Turnos de Trabalho: TARDE (de segunda a sexta-feira, das 13h30 as 17h30) 
 
Valor da Bolsa: R$ 364,00 
 
Auxilio Transporte: R$ 132,00 
 
Área de atuação: Auxiliar a Administração e Secretaria Geral do Instituto nas 
áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações entre outras. 
Auxiliar no suporte das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração. 
 
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);  
OBS.: não poderão se inscrever discentes dos cursos do ILA devido ao vínculo 
direto. 
- Possuir conhecimentos em informática; 
- Possuir experiência com atendimento ao público. 
  
Prazo para inscrições: de 01 a 02 de junho de 2016 
 
Local de inscrição: as inscrições devem ser enviadas para o e-mail 
ila.direcao@furg.br com o assunto “Seleção Estágio”. 
 
Serão validadas somente as inscrições enviadas para o e-mail acima, em 
formulário anexo a este, juntamente com o Curriculum Vitae e Histórico 
Escolar do aluno. 
 
A seleção terá como base a análise de Curriculum Vitae, do Histórico Escolar do 
aluno, com valorização especial para experiências relacionadas à função, bem 
como experiências profissionais anteriores e entrevista. 
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Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes publicados no dia 
06/06/2016, com os horários pré-definidos, no site:  www.ila.furg.br e no quadro 
mural da Secretaria Geral do Instituto. 
 
As entrevistas serão realizadas no dia 07/06/2016, na sala da Direção do Instituto 
de Letras e Artes. 
 
O resultado final da seleção será publicado no dia 08/06/2016 no site 
www.ila.furg.br e no quadro mural da Secretaria Geral do Instituto. 
 
 

 
Banca Examinadora: 

 
Profa. Dra. Dulce Cassol Tagliani (ILA – FURG) - Titular 

 Ass. Adm. Josiane Farias (ILA – FURG) – Titular 
Ass. Adm. Roger Rosado (ILA – FURG) - Suplente 

 
 
 
 

 
 
 

Rio Grande, 31 de maio de 2016 
 
 

 
 
 
 

Profa. Dra. Dulce Cassol Tagliani 
Diretora do Instituto de Letras e Artes 
(a via original encontra-se assinada) 
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SELEÇÃO PARA ESTÁGIO 

 

Nome:___________________________________________Idade:____________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

Bairo:_______________________Cidade:______________CEP:______________ 

Telefones:_________________________________________________________ 

Curso de Graduação:_________________________________________________ 

Experiência Profissional: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Cursos de Capacitação: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Data: _____/_____/______ 

Assinatura:_________________________ 
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