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SELEÇÃO DE ESTÁGIO – EDITAL 01/2019 

 

A Coordenadora do Núcleo de Estudos Hispânicos, pertencente ao Instituto 

de Letras e Artes – ILA, da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, torna 

pública a seleção para Estágio Remunerado, a ser desenvolvido no Núcleo de 

Estudos Hispânicos – NEHISP, com as seguintes especificidades: 

 

Carga Horária: 30 horas 

 

Valor da Bolsa: R$520,00 + R$132,00 

 

Área de atuação: Organização e acompanhamento das atividades do Núcleo de 

Estudos Hispânicos. 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

Auxiliar a Coordenação do NEHISP nas áreas de patrimônio, materiais, informações 

entre outras. Catalogar o acervo do núcleo, de acordo com as normas (códigos) de 

catalogação vigentes. Auxiliar no suporte das atividades desenvolvidas no NEHISP. 

 

Requisitos: 

- Ser aluno regular do Curso de Biblioteconomia ou de Arquivologia da FURG, 

cursando a partir do 3º até o 7º semestre; 

- Possuir conhecimentos em informática; 

- Ser proativo; 

- Possuir conhecimentos de código de catalogação de livros. 

 

 

Prazo para inscrições: 

De 01 a 04 de abril de 2019 (serão validadas inscrições enviadas somente nestas 

datas). 

 

Local de inscrição: as inscrições devem ser enviadas para o e-mail 

msluiza@hotmail.com com o assunto “Seleção de Estágio”. 
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Serão validadas somente as inscrições enviadas para o e-mail acima, em formulário 

de inscrição anexo a este, juntamente com o Curriculum Vitae e Histórico do aluno. 

 

A seleção terá como base a análise de Curriculum Vitae, do Histórico Escolar 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 publicados no dia 

05/4/2019, com os horários pré-definidos no site: www.ila.furg.br . As entrevistas 

serão realizadas no dia 08/4/2019, na sala do NEHISP, pela tarde, no novo prédio 

do Instituto de Letras e Artes. Os candidatos serão avisados do horário da entrevista 

por e-mail e também estarão no site do ILA. 

 

O resultado final da seleção será publicado no dia 08/4/2019 no site www.ila.furg.br 

e na Secretaria Geral do Instituto. 

 

Banca Examinadora: 

Profa. Dra. Luiza Machado da Silva – Titular 

Profa. Dra. Maria, da Graça Carvalho do Amaral- Titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Luiza Machado da Silva 
Coordenadora do NEHISP 

 

 

 

Rio Grande, 01 de abril de 2019 




