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SELEÇÃO PARA VAGA DE ESTÁGIO REMUNERADO – CENPRE 

 

O Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 

torna pública a presente seleção para Estágio Remunerado Não Obrigatório, a ser realizado 

no Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos 

(CENPRE), de acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e com a Instrução 

Normativa nº 02/2011 – PROGEP. 

 

1. Da Vaga 

 Número de vagas: 01 (uma). 

 Carga Horária: 30 horas semanais. 

 Horário de trabalho: diurno (a ser cumprido no período das 08h às 12h e das 13h30min às 

17h30min). 

 Valor da Bolsa: R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). 

 Auxílio Transporte: R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais). 

 Área de atuação: administrativa. 

 Duração do estágio: 01 (um) ano. 

 

2. Dos Requisitos Necessários 

 Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG); 

 Ter disponibilidade para cumprir carga horária de 30 horas semanais no turno da manhã ou 

da tarde, sem prejuízo das atividades acadêmicas; 

 Possuir conhecimentos básicos e habilidade para trabalhar com informática; 

 Ter responsabilidade com informações sigilosas; 

 Possuir habilidade para atendimento ao público e trabalho em equipe. 

 

3. Das atribuições 

Apoiar o atendimento ao público e realizar tarefas administrativas, tais como: elaboração e 

digitação de textos e planilhas; organização e arquivamento de documentos; digitação em 

sistema de informação (prontuário eletrônico); manuseio de atas e correspondências, inclusive 

e-mail. 

 

4. Das Inscrições 

4.1 Período de inscrição: 06/05/2019 a 10/05/2019. 

4.2 As inscrições poderão ser realizadas: (a) via e-mail; (b) pessoalmente. 

4.2.1 Inscrição via e-mail: o candidato deverá enviar os documentos listados no subitem 4.3 

para o e-mail cenpre@furg.br. No assunto do e-mail, o candidato deverá escrever "Seleção para 
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estágio remunerado". A FURG não se responsabiliza por eventuais falhas técnicas durante o 

processo de envio dos documentos, por equívocos na digitação do endereço eletrônico ou por 

falha no envio dos anexos. 

4.2.2 Inscrição presencial: o candidato deverá comparecer ao CENPRE no horário das 08h às 

11h e das 14h às 17h para entrega dos documentos listados no subitem 4.3. O CENPRE está 

situado no prédio anexo ao Hospital Universitário – HU/FURG – Acesso 7, na Rua General 

Osório, 109 – Térreo – Esquina com Rua General Canabarro – Centro, Rio Grande, RS. 

4.3 Documentos para inscrição: cópia simples de um documento pessoal com foto (identidade 

ou carteira de motorista ou carteira de trabalho ou carteira do conselho profissional), formulário 

de inscrição (anexo 1) e histórico escolar da graduação atual. 

4.4 A relação dos homologados será divulgada na página inicial do CENPRE 

(www.cenpre.furg.br).  

4.5 O candidato é responsável por se manter informado quanto ao processo seletivo. 

 

5. Da Seleção 

A seleção ocorrerá em duas etapas:  

5.1 A primeira etapa será baseada na análise do histórico escolar pela comissão organizadora. 

5.2 A segunda etapa consistirá em entrevista coletiva ou individual, de acordo com o número 

de inscritos. As entrevistas serão realizadas no CENPRE, conforme datas a serem divulgadas 

na página inicial do CENPRE (www.cenpre.furg.br). Os candidatos que não comparecerem a 

entrevista na data e hora estabelecidas estarão automaticamente desclassificados. 

 

6. Dos Resultados 

Os resultados da seleção serão publicados na página inicial do CENPRE (www.cenpre.furg.br). 

O candidato é responsável por se manter informado quanto ao processo seletivo. 

 

7. Dos Recursos 

O candidato poderá interpor recurso nas fases de inscrição e de seleção. O candidato deverá 

descrever detalhadamente suas justificativas e encaminhar a solicitação para a comissão 

organizadora, obedecendo ao cronograma. A solicitação deverá ser entregue no CENPRE, no 

endereço descrito no subitem 4.2.2. 

 

8. Da Comissão Organizadora 

A comissão organizadora apresenta a seguinte composição: 

 Profa. Dra. Ana Luíza Muccillo Baisch – Docente do ICB e coordenadora do CENPRE 

 Ismael Leonardi Salaberry – Psicólogo do CENPRE  

 Seiko Nomiyama – Enfermeira do CENPRE 

 

  

http://www.cenpre.furg.br/
http://www.cenpre.furg.br/
http://www.cenpre.furg.br/


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET CORRÊA JR. 

CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 

DEPENDENTES QUÍMICOS 

 

 

9. Do Cronograma 

Evento Data/hora 

Publicação do edital 02/05/2019 

Período para inscrição 06 a 10/05/2019 

Homologação das inscrições – preliminar 15/05/2019 

Prazo para envio de recurso em relação às inscrições  16/05/2019 

Homologação das inscrições – final 20/05/2019 

Análise de histórico 21 e 22/05/2019 

Entrevistas 23 e 24/05/2019 

Resultado da seleção – preliminar 30/05/2019 

Prazo para envio de recurso em relação ao resultado da seleção  31/05/2019 

Resultado da seleção – final 03/06/2019 

 

 

Rio Grande, 02 de maio de 2019 

 

 

 

Ana Luiza Muccillo Baisch 

Coordenadora do CENPRE/FURG 

(A via original encontra-se assinada) 
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Anexo 1 

 

Formulário de inscrição 

 

Nome completo (sem abreviatura)  

 

 Matrícula na FURG  

Curso de graduação  Período  

    

Endereço   

 

Bairro  Município/UF  

Telefone (s) para contato  

E-mail (s)  

  

O que te motivou a procurar esse estágio?  

 

 

Experiência profissional  

 

 

Cursos de capacitação  

 

 

 

 

 

Data: _____/_____/______    Assinatura: ___________________________ 

 

 


