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EDITAL Nº 5 

 

ABERTURA DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADO - PRAE 

 

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

torna pública a seleção para 02 (duas) vagas de estágio remunerado, com as 

seguintes especificidades: 

 

Carga Horária: 30 horas semanais 

Turno de trabalho (vaga 1): Manhã (8h às 13h). 

Turno de trabalho (vaga 2): Tarde / Noite (16h às 21h). 

 

Valor da Bolsa: R$ 512,00 

Auxilio Transporte: R$ 140,00 

 

Área de atuação: Auxiliar nas atividades administrativas da Secretaria Geral da 

Unidade Administrativa e da Coordenação de Desenvolvimento Acadêmico e 

Formação Ampliada do Estudante - CODAFE, dando suporte às atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e administração, assim como atendimento ao 

público, presencial e por telefone. 

  

Requisitos:  

- Estar regularmente matriculado em algum curso de graduação na FURG; 

- Possuir habilidades em informática; 

- Possuir habilidades relativas ao atendimento ao público. 

 

Prazo para inscrições: de 11/03/2015 a 18/03/2015. 

 

Forma de inscrição: currículos devem ser enviados para o e-mail 

estagioprae@gmail.com 
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* Pedimos que os candidatos em seus currículos escolham um dos turnos 

de trabalho acima. Caso possuam disponibilidade para ambos, favor 

informar. 

 

A seleção terá como base a análise de currículos com valorização especial 

para experiências relacionadas à função e entrevista. 

 

Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes publicados no 

dia 20/03/2015 no site http://www.prae.furg.br/ com local e horário de 

realização. 

 

As entrevistas serão realizadas no período provável de 24 a 25/03/2015. 

 

O resultado final da seleção será publicado no site http://www.prae.furg.br/ até 

o dia 03/04/2015. 

 

 

 

 

Rio Grande/RS, 10/03/2015. 

 

 

 

Vilmar Alves Pereira 

Pró-reitor de Assuntos Estudantis 

(a via original encontra-se assinada) 


