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Processo Seletivo Para Vagas de Estágio PIBE - 2018 

A Coordenadora do Curso de Graduação em Letras – Língua Portuguesa, no uso de suas 

atribuições, torna público o presente Edital de processo de seleção para estágio 

remunerado voltado para a preparação ao trabalho de estudantes regularmente 

matriculados no ensino de graduação, conforme estabelece o EDITAL Nº 

09/PROGRAD/2017. | 

 

O processo de seleção será regido pelas normas e procedimentos descritos a seguir: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1 As inscrições ocorrerão no período de 14/03/2018 a 11/04/2018. 

 

1.2 Para a inscrição no processo seletivo são necessários os seguintes documentos: 

 Formulário preenchido (modelo no anexo); 

 Cópia do Carteira de Identidade; 

 Currículo com experiência acadêmica e profissional; 

 Histórico escolar da graduação atual. 

 

1.3 As inscrições poderão ser enviadas para o e-mail  

letrasportugues@contato.ufsc.br, com assunto “Bolsa PIBE 2018”, ou 

deixadas no escaninho número 53, localizado no segundo andar do bloco B do 

CCE.  

 

2. DO NÚMERO DE BOLSAS DE ESTÁGIO 

 

2.1 Será ofertada 01 (uma) vaga para estágio remunerado. 

 

3. DA CARGA HORÁRIA 

 

3.1 A bolsa de estágio concedida para preenchimento da vaga constante no item 

2.1 deste edital terá duração até 07/12/2018 e jornada de vinte horas semanais. 

 

mailto:letrasportugues@contato.ufsc.br


 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

4. DO VALOR DA BOLSA, AUXÍLIO-TRANSPORTE E RECESSO 

REMUNERADO 

 

4.1 O valor mensal da bolsa será de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) 

acrescido do valor do auxílio-transporte que será de R$132,00 (cento e trinta e 

dois reais), sendo o pagamento de ambos proporcionais aos dias efetivamente 

estagiados. 

 

4.2 O valor pago referente ao período do recesso será igual ao valor mensal da 

bolsa. O estagiário terá direito a trinta dias de recesso a cada doze meses de 

estágio, sendo concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter 

duração inferior a um 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: 

 

 Auxílio no atendimento aos alunos do Curso de Graduação Letras-Português; 

 Auxílio na digitação e revisão de documentos necessários à Coordenadoria; 

 Auxílio no preenchimento de requisições e formulários; 

 Auxílio em responder e-mails de alunos 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 fórum de graduação; 

 Contato com o Centro Acadêmico; 

 Oferecimento de informações aos alunos, professores e público em geral. 

 

6. DOS REQUISITOS 

 

6.1 A bolsa de estágio será concedida para alunos regularmente matriculados em 

cursos de graduação da UFSC a partir da 2ª fase: 

 

I. Com índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0 (seis); 

II. Sem reprovação por Frequência Insuficiente (FI); 

III. Conhecimentos de Microsoft Word, Excel e internet. 

 

6.2 A bolsa de estágio será interrompida 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. 

 

6.3 Será indeferida a concessão de bolsa de estágios para alunos que receberem 

outra bolsa concedida pela Universidade ou por outro órgão financiador, ou 

que tenham vínculo empregatício. 
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7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

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 

estabelecidas no item 6 deste edital. 

 

7.2 Os candidatos que se adequarem aos requisitos do item 6 serão chamados para 

entrevista em data a ser definida pela Coordenadoria. 

 

8. DO RESULTADO 

 

8.1 O resultado será publicado na página http://letrasportugues.grad.ufsc.br/. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 Será exigido que os bolsistas selecionados apresentem o Termo de 

Compromisso gerado pelo SIARE, com 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-mail letrasportugues@contato.ufsc.br. 

 

Florianópolis, 21 de março de 2018. 
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