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EDITAL PARA ESTÁGIO REMUNERADO – ICEAC 
 

A Diretora do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - 
ICEAC torna pública aos acadêmicos dos cursos de graduação da 
Universidade Federal do Rio Grande, a seleção para vaga de estágio 
remunerado não obrigatório – 30 horas, conforme segue: 
 
1. DA VAGA  
- Carga horária: 30 horas semanais (6 horas diárias); 
- Turno de trabalho: disponibilidade manhã ou tarde (das 08 às 14 ou das 13 às 
19); 
- Valor da bolsa: R$ 520,00; 
- Auxílio transporte: R$ 6,00 por dia trabalhado; 
- Área de Atuação: Centro Integrado de Pesquisa CIP/ICEAC. 
 
2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS 
Os requisitos para a vaga são: 
- estar regularmente matriculado e frequente num dos seguintes cursos de 
graduação: Engenharia de Computação ou Sistemas de Informação; 
- possuir habilidades relativas ao atendimento ao público; 
- disponibilidade de horário conforme descrição da vaga. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
Os interessados deverão enviar o currículo e mini-histórico para o endereço 
eletrônico fernandageri@furg.br com o assunto “Seleção de estágio”. 
 
O prazo para as inscrições será de 06 a 17 de agosto de 2018. 
 
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 20 de agosto de 2018. 
As entrevistas serão realizadas nos dias 22 e 23 de agosto de 2018 no Centro 
Integrado de Pesquisa. 
O resultado final será divulgado até o dia 27 de agosto de 2018 na página da 
FURG. 
 
5. CRONOGRAMA 
06 a 17/08 Inscrições 
20/08 Divulgação dos selecionados para a entrevista 
22 e 23/08 Realização de entrevistas 
27/08 Resultado final 
 



Em caso de dúvidas, entrar em contato através do endereço eletrônico 
fernandageri@furg.br ou do telefone 3233-6665. 

 
 

Rio Grande, 06 de agosto de 2018. 
 
 

Patrízia Raggi Abdallah 
Diretora do ICEAC 

(A via original encontra-se assinada) 


