
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE ESTÁGIO
REMUNERADO NÃO OBRIGATÓRIO 

O Sistema de Bibliotecas – SiB, da Universidade Federal do Rio Grande, torna
pública a seleção de acadêmico para Estágio Remunerado Não Obrigatório,
para preenchimento de uma vaga na Biblioteca Setorial da Área Acadêmica da
Saúde, a ser realizada de acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008 e com a Instrução Normativa nº 02/2011 – PROGEP, com as seguintes
especificidades:

1. ÁREAS DE ATUAÇÃO
Atendimento aos usuários da Biblioteca Setorial da Área Acadêmica da Saúde
(empréstimo,  devolução,  renovação  e  reserva  de  documentos;  auxílio  na
recuperação  de  informações  no  Sistema  Argo  e  na  busca  de  obras  nas
estantes; guarda do material utilizado e estatística de movimento).

2. CARGA HORÁRIA E TURNO DE TRABALHO
2.1 Carga Horária:
30 horas semanais
2.2 Turno de Trabalho:
Diurno (das 8h da manhã às 14h da tarde).

3. REQUISITOS
- Ser aluno regular de um dos cursos de graduação da FURG, cursando no
máximo até o 5º semestre (preferencialmente cursos de áreas afins com a área
de atuação do estágio), 
- Possuir disponibilidade de horário diurno;
- Possuir conhecimentos em informática;
- Possuir experiência e habilidade com atendimento ao público.

4. INSCRIÇÕES
4.1 Prazo para as incrições:
06 /12/2017 a 13/12/2017;
4.2 Forma de inscrição:
as inscrições devem ser  enviadas para o e-mail:  sib.saude@furg.br,  com o
assunto  “Seleção  Estágio”  devendo  conter  em anexo  o  Curriculum Vitae  e
Histórico Acadêmico do aluno.

5. SELEÇÃO
5.1 Forma: 

mailto:sib.saude@furg.br


A  seleção  terá  como  base  a  análise  de  Curriculum  Vitae,  do  Histórico
Acadêmico do aluno, com valorização especial para experiências relacionadas
à função, e entrevista;
5.2 Realização: 
Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes publicados no
dia  14/12/2017,  com  os  horários  pré-definidos  no  site  do  SiB:
www.biblioteca.furg.br.
5.3 Local:
As entrevistas serão realizadas nos dias 15/12/2017 e 18/12/2017 (conforme
número de candidatos), na Biblioteca Setorial da Área Acadêmica da Saúde. 

6. RESULTADO
O resultado final da seleção será publicado no dia 19/12/2017 no site do SiB:
www.biblioteca.furg.br,  fazendo constar  o  nome do candidato  selecionado e
dos suplentes. 

7. INÍCIO DAS ATIVIDADES
O candidato selecionado deverá ter disponibilidade para início das atividades a
partir de 02/01/2018.

Banca examinadora:
Alessandra Lemos

Camila Cruz
Rúbia Gattelli
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