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EDITAL 01/2019 – CAMPUS SVP – ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO REMUNERADO

A Direção do Campus Santa Vitória do Palmar, da Universidade Federal do Rio 
Grande, torna pública a seleção para uma vaga de Estágio Não-obrigatório Remunerado, 
com as seguintes especificidades.

Carga Horária: 6h nos turnos da manhã e da tarde e 6h no turno da noite, totalizando 12h 
semanais

Valor da Bolsa: R$400,00

Área de atuação: assessoria ao Núcleo de Extensão do Campus SVP

Atividades a serem desempenhadas: assessor as reuniões do Núcleo (agendamento 
de sala, preparação de material multimídia, ata da reunião – sempre que solicitado pelo 
supervisor); participar das reuniões de capacitação a que for convocado pela PROEXC; 
transmitir ao campus as informações repassadas pela PROEXC/DIEX/DAC, bem como as 
capacitações que receber, servindo como multiplicador das ações de extensão, arte e 
cultura; informar a PROEXC as agendas de projetos de extensão, arte e cultura que se 
realizarem no campus; manter atualizada a lista de ações de extensão, arte e cultura que 
se desenvolvem no campus e repassar as informações à PROEXC; incentivar o cadastro 
das ações de extensão, arte e cultura na plataforma SISPROJ, bem como ser o facilitador 
desse processo, atendendo às demandas dos interessados; apresentar relatório 
semestral das atividades desenvolvidas na bolsa; apresentar resumo no seminário de 
extensão da MPU em 2019, bem como ser autor/coautor desse.

Requisitos: 

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

 Demonstrar responsabilidade, atenção, iniciativa, flexibilidade, criatividade, 
dinamismo, senso de organização; 

 Não receber auxílio permanência;
 Trabalhar em equipe.

Prazo para inscrições: 14 e 15 de março de 2019.

Inscrições: Devem ser feitas através da entrega de Curriculum Vitae e Carta de 
Intenções na sala da Direção/Administração, até as 18h, ou pelo envio dos mesmos 
documentos para o email direcaosvp@furg.br, até as 18h.

A seleção será baseada na análise do curriculum e da Carta de Intenções, com 
valorização especial para as experiências relacionadas à função.
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CRONOGRAMA
14/03/2019 e 15/03/2019 – realização das inscrições 
18/03/2019 – Publicação do resultado da seleção na página do Campus SVP e nos 
murais do Campus SVP.

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

SVP, 13 de março de 2019

Fabiane Simioni
Diretora do Campus Santa Vitória do Palmar

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


