SELEÇÃO DE DISCENTE PARA VAGA DE ESTÁGIO
REMUNERADO NÃO OBRIGATÓRIO
A Faculdade de Medicina - FURG abre seleção para estágio remunerado não obrigatório,
a ser realizada nos termos da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Instrução Normativa
2/2011 – PROGEP.
1. DAS VAGAS:
- 01 (uma) vaga;
- Carga horária: 30 horas semanais;
- Horário de trabalho: 10h às 12h e das 13h30 às 17h30;
- Valor da bolsa: R$ 520,00;
- Auxílio transporte: R$ 132,00 (R$ 6,00 por dia trabalhado).
2. DA ÁREA E LOCAL DE ATUAÇÃO:
Vaga 01:
- Área de atuação: Secretaria Geral
- Local: Secretaria Geral da Faculdade de Medicina
- Atividades a serem desempenhadas:
- Atendimento presencial, telefônico e por e-mail a docentes, discentes e público em geral;
- Redação, protocolo e arquivamento de documentos;
- Verificação e envio de e-mail;
- Demais atividades administrativas da Secretaria.
3. DOS REQUISITOS:
- Ser aluno regular dos cursos de graduação da FURG. O candidato interessado deve se
informar na Coordenação de Curso sobre a possibilidade da realização de estágio não
obrigatório fora de sua área, antes de realizar sua inscrição;
- Não estar na condição de formando;
- Ter disponibilidade no horário descrito no edital;
- Possuir conhecimento em informática e rotinas administrativas;
- Possuir facilidade no atendimento ao público.

4. DAS INSCRIÇÕES: de 20 a 27 de fevereiro de 2019.
Os interessados deverão encaminhar o currículo com foto para o e-mail:
medicina@furg.br com o assunto “Seleção de estágio – Secretaria Geral da FAMED”.

5. DA SELEÇÃO E DO RESULTADO
A seleção terá como base a análise de Curriculum Vitae, do Histórico Acadêmico do aluno
e entrevista.
Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes e horários de entrevista
divulgados no site da FURG (www.furg.br) no dia 01/03/2019.
As entrevistas serão realizadas dias 07 e 08 de março de 2019 na Sala de Reuniões da
FAMED – no 4º piso da Área Acadêmica do Campus da Saúde, conforme definição para
cada candidato.
O resultado final será divulgado até o dia 12/03/2019 no site da FURG (www.furg.br).

6. DO CRONOGRAMA
20 a 27 de fevereiro de 2019
01 de março de 2019
07 e 08 de março de 2019
12 de março de 2019

Inscrições
Homologação das inscrições
Entrevistas
Resultado Final
Rio Grande, 20 de fevereiro de 2019.
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