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EDITAL 02/2019 – CAMPUS SVP – ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO REMUNERADO 
 

A Direção do Campus de Santa Vitória do Palmar, da Universidade Federal do Rio 
Grande, torna pública a seleção para uma vaga de Estágio Não-Obrigatório Remunerado, 
a ser realizado na Secretaria deste Campus, com as seguintes especificidades: 
 
Carga Horária: 30h sendo necessário ter disponibilidade para, no mínimo, 3 turnos no 
período noturno. 
Valor da Bolsa: R$520,00 
Auxílio Transporte: R$6,00 por dia trabalhado 
Área de atuação: administrativa 
Atividades a serem desempenhadas: atendimento ao público interno e externo, 
organização de documentos, suporte na disseminação de informações, atendimento ao 
telefone, entre outras.  
 
Requisitos:  

 Estar regularmente matriculado e frequente em um curso regular de Graduação do 
Campus SVP; 

 Responsabilidade, atenção, iniciativa, trabalhar em equipe, flexibilidade, 
criatividade, dinamismo, senso de organização;  

 Não receber outro tipo de bolsa de ensino, pesquisa e extensão.  
 
Desejável conhecimento: 

 Informática (básica) – Pacote Office 

 Experiência em rotinas administrativas 
 
Prazo para inscrições: 09 de abril a 12 de abril de 2019. 
 
Inscrições: Devem ser feitas através da entrega da ficha de inscrição, do Curriculum 
Vitae e da Carta de Intenções, na sala da Direção/ Administração, até às 18 horas do dia 
12 de abril de 2019. A inscrição também pode ser realizada através do envio dos mesmos 
documentos para o email selecaofurgsvp@gmail.com até às 18h do dia 12 de abril de 
2019. 
 
A seleção será baseada na análise dos documentos e entrevista, com valorização 
especial para as experiências relacionadas à função. 
 
Critérios para vigência da bolsa:  

 Matricular-se em, no mínimo, três disciplinas;  

 Ter aprovação em todas as disciplinas matriculadas;  

 Avaliação qualitativa a cada semestre. 
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CRONOGRAMA 

De 09/04/2019 a 12/04/2019 – período de recebimento das inscrições até às 18h do dia 
12 de abril. 

15/04/2019 – Divulgação das inscrições homologadas para entrevista no site do 
Campus (http://campussvp.furg.br) e nos murais do Campus SVP. 

Até 24/04/2019 – Publicação do resultado da seleção no site do Campus 
(http://campussvp.furg.br) e nos murais do Campus SVP. 

 
Este edital tem validade de 02 anos, a partir da sua data de publicação.  
 
 
 

Fabiane Simioni 
Diretora do Campus Santa Vitória do Palmar 

(a via original encontra-se assinada na Administração do Campus SVP) 
  


