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Santa Vitória do Palmar, 31 de outubro de 2018.  

 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 

 

 Os Coordenadores dos Cursos de Bacharelado em Comércio Exterior (COMEX) 

e Relações Internacionais (RI) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) tornam 

pública a seleção para Estágio Remunerado não obrigatório a ser realizado no campus de 

Santa Vitória do Palmar, de acordo com as seguintes especificidades: 

 

1) Carga Horária: 30 horas semanais.  

 

2) Valor da Bolsa: R$ 520,00 + R$ 132,00 (auxílio-transporte). 

 

3) Requisitos:  

 Ser aluno regularmente matriculado nos Cursos de COMEX e RI; 

 Não estar na condição de provável formando; 

 Ter disponibilidade de horário para atendimento ao público; 

 Possuir habilidades em informática; 

 Possuir habilidades em redação técnica.  

 

4) Atividades a serem desempenhadas pelo estagiário: 

 Redação e publicação de notícias nos sítios eletrônicos e mídias sociais dos 

Cursos de COMEX e RI;  

 Elaboração de cartazes para divulgação de eventos; 

 Prestar atendimento ao público; 

 Auxiliar as coordenações dos respectivos cursos na divulgação de 

informações, organizações de relatórios e documentos.  



5) Do Processo Seletivo:  

 O processo de seleção de estagiário envolverá duas etapas: Prova Escrita e 

Entrevista, cada uma com peso de 50 (cinquenta) pontos.  

 

5.1 Prova Escrita 

 A prova escrita consistirá na redação de uma notícia, a exemplo das 

publicações do site da FURG.   

 Critérios de avaliação:  

- Adequação do título: 5 pontos 

- Desenvolvimento lógico: 15 pontos 

- Qualidade da redação: 30 pontos 

 

5.2 Entrevista 

 A entrevista será conduzida pelos professores Daniel Lena Marchiori Neto e 

Ricardo Aguirre Leal.  

 Critérios da entrevista:   

- Interesse e disponibilidade para atuar no estágio: 20 pontos 

- Conhecimento de informática: 20 pontos 

- Atuação em ações de ações de ensino, pesquisa e extensão: 10 pontos.  

 

 

6) Calendário  

 

Prova Escrita: 07/11/2018, quarta-feira, 16h, Sala 1204 do campus SVP.  

Entrevista: 08/11/2018, quinta-feira, a partir das 09h, Sala 1204 do campus SVP.  

Apuração pública dos resultados: 08/11/2018, imediatamente após o fim das entrevistas.  

 

 

7) Observações finais 

 

 As inscrições ao processo seletivo ocorrerão diretamente no dia de aplicação 

da prova escrita, quando o aluno deverá entregar comprovante de matrícula e 

currículo lattes. 

 



 Será selecionado o aluno que obtiver a maior nota do certame. Critérios de 

desempate: o coeficiente de desempenho acadêmico (1º lugar), maior idade 

(2º lugar).  

 

 

 

 

Cintia Amaral Pinto Cezar 

Coordenadora do Curso de COMEX 

 

 

 

Daniel Lena Marchiori Neto 

Coordenador do Curso de RI 

 

  

 

 

 


