
SELEÇÃO DE DISCENTE PARA VAGA DE ESTÁGIO REMUNERADO NÃO 

OBRIGATÓRIO 

A Escola de Química e Alimentos (EQA) - FURG abre seleção para Estágio 

Não Obrigatório, a ser realizada nos termos da Lei 11.788, de 25 de 

setembro de 2008 e da Instrução Normativa 2/2011 – PROGEP.  

1. DA VAGA: 

 - 01 (uma) vaga; 

 - Carga horária: 20 horas semanais; 

 - Horário de trabalho:  13h30 ás 17h30;  

- Valor da bolsa: R$ 203,00;  

- Auxílio transporte: R$ 132,00 (R$ 6,00 por dia trabalhado).  

2. DA ÁREA E LOCAL DE ATUAÇÃO: 

 - Área de atuação: Administrativa 

 - Local: Secretaria de Graduação da Escola de Química e Alimentos  

- Atividades a serem desempenhadas: 

 - Atendimento ao público e telefônico; 

 - Confecção, protocolo e arquivamento de documentos;  

- Verificação e envio de e-mail; 

 - Demais atividades administrativas da Secretaria.  

3. DOS REQUISITOS: 

 - Ser aluno regular dos cursos de graduação em Administração, Ciências 

Econômicas, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito e áreas afins a função 

administrativa da FURG; 

 - Ter concluído os pré-requisitos do curso para realizar estágio não-

obrigatório;  

- Não estar cursando o último semestre; 

- Ter disponibilidade no horário descrito acima;  

- Possuir conhecimento em informática e rotinas administrativas;  



- Possuir facilidade no atendimento ao público.  

4. DAS INSCRIÇÕES: de 12 de julho a 19 de julho de 2018  

Os interessados deverão encaminhar Currículo com foto para o e-mail: 

eqa@furg.br com o assunto “Seleção de estágio – Secretaria de 

Graduação da EQA”.  

5. DA SELEÇÃO E DO RESULTADO  

A seleção terá como base a análise de Curriculum Vitae, do Histórico 

Acadêmico do aluno, com valorização especial para experiências 

relacionadas à função, bem como experiências profissionais anteriores e 

entrevista. Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes 

e horários de entrevista divulgados no site da FURG (www.furg.br) no dia 

20/07/2018. As entrevistas serão realizadas no dia 23/07/2018 na Sala de 

Reuniões da EQA, em horário definido para cada candidato. O resultado 

final será divulgado até o dia 25/07/2018 no site da FURG (www.furg.br).  

6. DO CRONOGRAMA  

12 de juLho a 19 de junho de 2018 Envio de Currículo 

20 de julho de 2018 Homologação das inscrições 
23 de julho de 2018 Entrevistas 

25 de julho de 2018 Resultado Final 
 

Rio Grande, 10 de juLho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Escola de Química e Alimentos (EQA) torna pública a seleção para 

Estágio Não-Obrigatório a ser realizado na Secretaria das Coordenações 

dos cursos de Graduação da EQA que englobam os cursos de Engenharia 

Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia Bioquímica, Química 

Licenciatura e Química Bacharelado, com carga horária de 20h, no turno 

da tarde. As atividades a serem desempenhadas são atendimento ao 

público e auxílio as atividades administrativas e se destinam a 

acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Econômicas, 

Arquivologia, Biblioteconomia, Direito e afins com a função 

administrativa, experiências relacionadas a função e preferência que 

cursem do 3º ao 5º semestre. 

A seleção será baseada na análise do Currículum Vitae com foto enviado 

para o e-mail: ceq@furg.br e/ou eqa@furg.br até dia19 de julho de 2018 

e entrevista no dia 23 de julho de 2018. 

Mais informações podem ser obtidas no Edital anexado abaixo:  

 

mailto:eqa@furg.br

