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Av. Itália, km 8 – Rio Grande, RS – CEP 96201-900 – Brasil – Tel: 3233-6621
E-mail: ila@furg.br  –  www.ila.furg.br

Edital 10/2019 - ILA

Seleção para Estágio Não-Obrigatório Remunerado
 
O Instituto de Letras e Artes – ILA/FURG abre seleção para duas (02) vagas de Estágio Não-
Obrigatório Remunerado, a ser realizado nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008 e da Instrução Normativa 001/2016 – PROGEP.  
 
Vaga 01 – Secretaria Geral do ILA
 
Carga Horária: 20 horas
 
Horário de Trabalho: De segunda a sexta-feira, das 17h00 as 21h00
 
 
Vaga 02 – Secretaria da Pós-Graduação em Letras
 
Carga Horária: 20 horas

Horário de Trabalho: De segunda a sexta-feira, das 13h30 as 17h30
 
 
Valor da Bolsa: R$ 364,00
 
Valor do Auxílio Transporte: R$ 6,00 (por dia trabalhado)
 
 
Atividades: Apoio às atividades administrativas e acadêmicas em geral, gestão documental,
gestão patrimonial, gestão de materiais, atendimento ao público e demais processos
relacionados à Administração Pública. Auxiliar no suporte das atividades de ensino, pesquisa,
extensão e administração.
 
Requisitos:
- Ser aluno regular de um dos cursos de graduação da FURG, cursando no máximo até o 5º
semestre (preferencialmente cursos de áreas afins com a área de atuação do estágio);
OBS.: não poderão se inscrever discentes dos cursos do ILA devido ao vínculo direto.
- Possuir a liberação da coordenação do curso para a realização de estágio na área
administrativa;
- Possuir conhecimentos em informática.
 
Prazo para inscrições: de 21 a 23 de agosto de 2019.
Obs.: Serão validadas inscrições enviadas somente nestas datas.
 
Local de inscrição: as inscrições devem ser enviadas para o e-mail ana.claudia@furg.br com
o assunto “Seleção Estágio”, indicando para qual vaga está se inscrevendo.
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Serão validadas somente as inscrições enviadas para o e-mail acima, em formulário anexo a
este, juntamente com o Curriculum, Histórico Acadêmico  e Comprovante de Matrícula do
aluno.
 
A seleção terá como base a análise de Curriculum Vitae, do Histórico Acadêmico do aluno,
com valorização especial para experiências relacionadas à área administrativa.
 
A lista de candidatos selecionados para a entrevista será publicada a partir do dia 27/08/2019,
com os horários pré-definidos nos sites: www.ila.furg.br e www.furg.br.
 
As entrevistas serão realizadas no dia 30/08/2019, na Sala de Reuniões do Instituto de Letras e
Artes.
 
O resultado final da seleção será publicado a partir do dia 30/08/2019 nos sites:  www.ila.furg.br
e www.furg.br.
 
 

Banca Examinadora:
 

Adriana Moreira Silveira – Assistente em Administração ILA – FURG
Ana Claudia Borges Saraiva – Assistente em Administração ILA – FURG

Rubelise da Cunha – Coordenadora da Pós-Graduação em Letras ILA - FURG
 
 

Rio Grande, 19 de agosto de 2019.
 

 
Profª. Drª. Elaine Nogueira da Silva

Diretora do ILA - Instituto de Letras e Artes
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