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EDITAL Nº 005/2016 
 
 
 
ABERTURA DE VAGA DE ESTÁGIO REMUNERADO NÃO OBRIGATÓRIO – 

DAE/PRAE 

 

O Pró-reitor de Assuntos Estudantis, da Universidade Federal do Rio Grande, 

torna pública a seleção para 03 (três) vagas de estágio remunerado, com as 

seguintes especificidades: 

Vaga 1 – Apoio aos Restaurantes Universitários 
Carga Horária: 30 horas semanais 
Turno de trabalho: noturno e finais de semana 

Vaga 2 – Apoio administrativo à Coordenação de Bem Viver Universitário e 
outorgas de grau  
Carga Horária: 30 horas semanais 
Turno de trabalho: tarde, com disponibilidade para finais de semana, e 

eventuais inversão de turno 

Vaga 3 – Atendimento DAE 
Carga Horária: 30 horas semanais 
Turno de trabalho: diurno 
 

Valor da Bolsa: R$ 520,00 
Auxilio Transporte: R$ 6,00/dia de trabalho 
 
Para cada vaga preenchida (vaga 1, vaga 2 e vaga 3), ficarão classificados 2 
(dois) suplentes. 
 
 
Área de atuação Vaga 1: Atuar no apoio ao sistema biométrico dos 
Restaurantes Universitários da FURG, dando suporte às demandas 
administrativas e operacionais do sistema de cadastramento digital e do 
sistema de gestão do RU. 
 
Requisitos: 
 
- Estar regularmente matriculado em curso de graduação da FURG; 
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- Conhecimentos básicos de informática (editor de textos e planilhas); 
- Possuir habilidades relativas ao atendimento ao público; 
- Assiduidade e pontualidade. 
 
Forma de inscrição: currículos devem ser enviados para o e-mail 
prae.caate@furg.br 
 
 
Área de atuação Vaga 2: Atuar no apoio à Coordenação de Bem Viver 
Universitário – CBVU, realizando atendimento ao público, presencial e por 
telefone; auxiliar em solenidades de outorga de grau e em qualquer atividade 
desenvolvida por esta Coordenação. 
 
Requisitos: 
 
- Estar regularmente matriculado em curso de graduação da FURG; 
- Habilidade para atuar na organização, produção e realização de eventos 
culturais, artísticos e esportivos; 
- Possuir domínio em Word, Excell, Corel Draw, PhotoShop e edição de fotos e 
vídeos; 
- Assiduidade e pontualidade. 
 
Forma de inscrição: currículos devem ser enviados para o e-mail 
cbvu@furg.br 
 
 
Área de atuação Vaga 3: Atuar no atendimento ao público da Diretoria de 
Assistência Estudantil, dando suporte às demandas administrativas, aos 
sistemas auxiliares e realizando os encaminhamentos necessários. 
 
Requisitos: 
 
- Estar regularmente matriculado em curso de graduação da FURG; 
- Conhecimentos básicos de informática (editor de textos e planilhas); 
- Possuir habilidades relativas ao atendimento ao público; 
- Assiduidade e pontualidade. 
 
Forma de inscrição: currículos devem ser enviados para o e-mail 
dae@furg.br 

 

Prazo para inscrições: de 15/03/2016 a 17/03/2016 
 

A seleção terá como base, primeiramente, a análise de currículos. Os 
candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes publicados no dia 
21/03/2016 no site http://www.furg.br/ com local e horário de realização. 
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As entrevistas serão realizadas nas datas prováveis de 23/03/2016 e 
24/03/2016. O resultado final da seleção será publicado no site 
http://www.furg.br/ até o dia 28/03/2016. 
 
 
 
 
 

Rio Grande/RS,    14 / 03 /2016 
 
 

 
 

Vilmar Alves Pereira 
Pró-reitor de Assuntos Estudantis 

(a via original encontra-se assinada) 


