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EDITAL DE VAGA PARA ESTÁGIO REMUNERADO – PROGRAD 

 

A Pró-Reitoria de Graduação torna pública aos acadêmicos dos cursos de 

graduação da Universidade Federal do Rio Grande, a seleção para estágio 

remunerado – 20 horas, conforme segue. 

1.  DA VAGA 

- Carga horária: 20 horas semanais (4 horas diárias); 

- Turno de trabalho: manhã; 

- Valor da bolsa: R$ 364,00; 

- Auxílio transporte: R$ 6,00 por dia trabalhado; 

- Área de Atuação: setor administrativo (Secretaria Geral). 

2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS 

Os requisitos para a vaga são: 

- estar regularmente matriculado e frequente num dos cursos de graduação da 

FURG; preferencialmente em Arquivologia ou Administração ou Ciências 

Contábeis ou Ciências Econômicas ou Direito ou Sistemas de Informação;  

- possuir habilidades em Informática;  

- possuir habilidades relativas ao atendimento ao público. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

Os interessados deverão enviar o currículo para o endereço eletrônico 

prograd@furg.br com o assunto “Seleção de estágio”. As inscrições serão 

realizadas exclusivamente por e-mail. 

O prazo para as inscrições será de 10 de janeiro de 2017 a 20 de janeiro de 

2017. 
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4. DA SELEÇÃO E DO RESULTADO 

A seleção será baseada na análise do currículo, no histórico escolar e na 

entrevista. 

Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes divulgados na 

página da FURG no dia 24 de janeiro de 2017. 

As entrevistas serão realizadas nos dias 25 e 26 de janeiro de 2017 na Pró-

Reitoria de Graduação da FURG. 

O resultado final será divulgado até o dia 27 de janeiro de 2017 na página da 

FURG.  

5. CRONOGRAMA 

10/01 a 20/01 Inscrições 

24/01 
Divulgação dos selecionados para a 

entrevista 

25 e 26/01 Realização de entrevistas 

27/01 Resultado final 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Pró-Reitoria de Graduação da 

FURG através do endereço eletrônico prograd@furg.br ou do telefone 3233-

6772. 

 

 

 

Rio Grande, 10 de janeiro de 2017. 

 

 

 

RENATO DURO DIAS 
Pró-Reitor de Graduação 

(A via original encontra-se assinada) 
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