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EDITAL. N. OO1/2Q18/CGLL:P/CCE

Processo Seletivo Para Vagas de Estágio PISE - 2018

A Coordenadora do Curso de Graduação em Letras -- Língua Portuguesa , no uso de
suas atribuições, torna público o presente Ed/fa/ de proa'osso de se/eção para es/agia
re ?l/negado voltado pala a preparação ao trabalho de estudantes regularmente
matriculados no ensino de graduação, conforme estabelece o EDITAL N'
09/PROGRAD/2017.l

O processo de séleção será regido pelas normas -e procedimentos descritos a seguir

1. DAS INSCRIÇOES

1.1 As inscrições oçorreião 110 período de 14/03/2018 a 21/03/2018

1.2

e
e
+

e

Para a inscrição no processo
documentos:
Forma-tlário preenchido (modelo no anexo);
Cópia do Carteira de Identidade;
Currículo com experiência acadênlica e profissional;
Histórico escolar da graduação anual.

seletivo são necessários os seguintes

1 .3 As inscrições poderão ser = (4lviadas para o e-inai]
]çtra$pQ11 gues(Õcontato.ufbc,br, com assunto "Bolsa PIBE 2018", ou
deixadas no escaniíÜo número 60, 1ocali2ado no segundo andar do bloco B
do CCE.

#

2 DO NÚbIERO 1)1: BOLSAS DE ESTÁGIO

2.1 Será ofertada 01 (unia) vaga para estágio remunerado, para o período
matutino.

3. DA CARGA HORÁRIA

3.1 A bolsa de estágio concedida para preencllinlento da vaga constante no item
2.1 deste edital terá duração até 07/12/2017 e jornada .de vinte horas
semanais.

4. DO VAI.OR DA 130LSA, AUXÍLIO-TRANSPORTE E RECEOSO
RE blUNIC ltADO
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4. 1 O valor mensal .da bolsa será de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro
reais) acrescido do valor do auxílio-trmlsporte que será de R$1 32,00 (cento e
trinta e dois reais), sendo. o pagamento de atnbos proporcionais aos dias
efetivamente estagiados.

4.2 O valor pago referente ao período do receoso será igual ao valor mensal da
bolsa. O estagiário terá direito a trinta dias de recesso a cada doze ]neses de
estágio, sendo concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter
duração iníêrior a uin ano.

5. ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO

5.1 Dentre as atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário ocupante da vaga
descrita no item 2.1 deste edital constam: .
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Auxílio no atendimento aos. alunos do Cursa de.Graduação Letras-Português;
Auxílio na digitação e revisão de documentos necessários à Coordenadoria;
Auxílio no preenchimento de requisições e fonnulários;
Alixílio em responder e-maias de altmos relacionados à Coordenadoria;
Ordenação e arquivamento de documentos;
Auxílio na realização,de matrícula dos alunos e outras atividades relacionadas;
Divulgação de atividades para os discentes através do íóruln de graduação;
Contato com o Centro Acadêmico;
Oferecimento de infomlações aos alunos, professores e público em geral.
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6.1

1.

11

111.

A bolsa de estágio será concedida para alunos regularmente matriculados em
cursos de graduação da UFSC a partir da 2' fase:

Com índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0
(seis);
Sem reprovação por Frequência InsuHjciente (FI); ..
Conhecimentos de MicrosoÊ Word, Excel e internet.

6.2 A bolha de estágio será intertoin])ida para o próximo semestre ou não será
renovada caso o aluno deixar de atender as condições estabelecidas no item
6. 1 deste edital no semestre anterior ou de vigência da bolsa.

Será.indeferida a concessão dé bolsa de estágios l)ara alunos que receberem
outra bolsa concedida pela Universidade ou põr outro órgão financiador, ou
que tenllanl vínculo empregatício.

(
6.3



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

7. DO PROCESSO DE SELEÇAO

7. 1 A seleção do estagiário será efetuada observadas a compatibilidade entre a
atividade do estágio e a área de formação do estudante e as condições
estai)falecidas no item- 6 deste edital:

7.2 Os candidatos que se adequarem aos requisitos do item 6 serão cllamados
para entrevista em data a ser definida pela Coordenadoria.

8. DO RESULTADO

8.1 O resu]tado será pub]icado na página ]lttn://letrasoortugllç$:g11êd:11íbç:!2d até o
dia 27/03/2018.

9. 1)ISPOSIÇOES FINAIS

9.1 Será exigido que os bolsistas selecionados apresentem o Tet-tno de
Compromisso gerado pelo SIARE, caiu o Programa de Atividades de Estágio
(PAE) apresentado na solicitação da bolsa e as devidas assinaturas, desde o
primeiro dia de estágio.

9.2 Quaisquer dúvidas sobre este edital devem.ser encaminhadas exclusivamente
para o e-lnai] !çlr;!$iZQ!!u;gl4ç$@çputí!!e:llbç:!21.

Florianópolis, 1 3 de março de 2018

S AGOSTINHO
Coordenadora do Curso de Graduação éin Letras -- Língua Portuguesa e Literaturas

Portaria 2233/2016/GR
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TRINDADE

ANEXO 1 - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE
ESTÁGIO

Declaro, ainda, que não recebo outra bolsa concedida pela Universidade ou por outro órgão financiador
ou ainda que eu não possuo vínculo empregatício, exceto o que menciona o art.21 da Res.
n'73/CUn/2016.

Florianópolis, de de 20
Assinatura do Candidato

CPF:

Cidade:

Telefone:


