
EDITAL DE ABERTURA DE VAGA DE ESTÁGIO REMUNERADO  - ICB 
 

O Diretor do Instituto de Ciências Biológicas - ICB, da Universidade Federal do 
Rio Grande, torna pública a seleção para Estágio Remunerado, a ser realizada 
na Secretaria Geral desta Unidade Educacional, com as seguintes 
especificidades: 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Turnos de trabalho: Tarde (todas às tardes, das 13h30min às 17h30min). 
 
Valor da Bolsa: R$ 364,00 
Auxilio Transporte: R$ 6,00 por dia trabalhado 
 
Área de atuação: administrativa. 
 
Atividades: apoio as atividades administrativas da unidade acadêmica, no que 
se referem a matrículas, atendimento a servidores e alunos, inserção de dados 
nos sistemas da CAPES e da FURG, entre outras de mesmo nível de 
dificuldade e responsabilidade. Auxilio no suporte das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 
Requisitos: 
  
- ser aluno regular do curso: Administração ou Ciências Contábeis ou 
Economia ou Arquivologia ou Biblioteconomia, cursando no máximo o 5º 
semestre;  
- ter disponibilidade de horário; 
- possuir habilidades em informática; 
- possuir habilidades relativas ao atendimento ao público. 
 
Prazo para inscrições: de 05/02/2019, até às 17h do dia 12/02/2019. 
 
Local de inscrição: Secretaria Geral do Instituto de Ciências Biológicas – 
ICB. 
 
No ato da inscrição, deverá ser preenchido e entregue o formulário padrão 
fornecido pela Secretaria, juntamente com o Curriculum Vitae e Histórico 
Escolar do aluno. 
A seleção será baseada na análise de Curriculum Vitae e do Histórico Escolar 
do aluno, com valorização especial para experiências relacionadas à função; e 
entrevista. 
Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes publicados no 
dia 13/02/2019, com os horários pré-definidos no site: www.icb.furg.br e no 
quadro mural do Prédio Administrativo do ICB. 
As entrevistas serão realizadas no dia 15/02/2019 na sala de reuniões do 
Prédio Administrativo do ICB. O resultado final da seleção será publicado no 
site www.icb.furg.br e no quadro mural do prédio administrativo do ICB até o 
dia 19/02/2019. 
 
 


