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EDITAL Nº 005/2017 ABERTURA DE VAGA DE ESTÁGIO REMUNERADO 

NÃO OBRIGATÓRIO – DAE/PRAE 

 

 

A Pró-reitora de Assuntos Estudantis, da Universidade Federal do Rio Grande, 

torna pública a seleção para 01 (uma) vaga de estágio remunerado, com as 

seguintes especificidades: 

 

Vaga  – Apoio aos Restaurantes Universitários 

Carga Horária: 30 horas semanais 

Turno de trabalho: noturno e finais de semana 

 

Valor da Bolsa: R$ 520,00 

Auxílio Transporte: R$ 6,00/dia de trabalho 

 

Além da vaga preenchida, ficarão classificados 2 (dois) suplentes. 

 

Área de atuação: Atuar no apoio ao sistema biométrico dos Restaurantes 

Universitários da FURG, dando suporte às demandas administrativas e 

operacionais do sistema de cadastramento digital e do sistema de gestão do 

RU. 

 

 Requisitos: 

 
-- Estar regularmente matriculado e frequente em curso de Graduação da 
FURG;  



-- Apresentar coeficiente de rendimento igual ou superior a cinco. Desta forma, 
não serão selecionados acadêmicos matriculados no primeiro semestre de 
qualquer curso; 

--Não ter mais de uma reprovação por frequência no último período letivo 
concluído;  

-- Não ter realizado estágio nesta universidade por período superior a 1 (um) 
ano;  

-- Ter disponibilidade de horários;  

-- Ter responsabilidade, atenção, iniciativa, flexibilidade, criatividade, senso de 
organização e dinamismo; 
-- Trabalhar em equipe; 
-- Possuir conhecimentos básicos de informática (editor de textos e planilhas);  
-- Possuir habilidades relativas ao atendimento ao público; 
-- Ser assíduo e pontual. 
 
Observação: É de responsabilidade do acadêmico verificar, antecipadamente, 
junto à coordenação de seu curso, a concordância/ aceite deste estágio. 
 

Forma de inscrição: currículos devem ser enviados para o e-mail 

gfdutra@furg.br 

 

Prazo para inscrições: de 20/02/2017 a 22/02/2017 

 

Seleção: A seleção terá como base, primeiramente, a análise de currículos e 

posteriormente entrevista. Os candidatos selecionados para a entrevista terão 

seus nomes publicados no dia 01/03/2017 no site http://www.furg.br/ com local 

e horário de realização. 

 

 As entrevistas serão realizadas nas datas prováveis de 02/03/2017e 

03/03/2017. O resultado final da seleção será publicado no site 

http://www.furg.br/ até o dia 07/03/2017.  

 

 

Rio Grande/RS, 17 / 02 /2017 

 

 

 
Daiane Teixeira Gautério 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 
PRAE/FURG 
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