
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE -FURG

FACULDADE DE DIREITO

EDITAL FADIR 03/2017- Bolsa Estágio Remunerada

O  Diretor  da  Faculdade  de  Direito  da  FURG  torna  a  seleção  para  Estágio
Remunerado a ser realizado na secretaria do Escritório Modelo de Assistência Jurídica -
EMAJ (antigo SAJ) da Faculdade de Direito, com as seguintes especificidades:

Carga Horária Turno de Trabalho Valor da bolsa

30 h 8 h as 12 h + 02 tardes (a 
combinar)

R$ 520,00 + vale-transporte

Área de atuação: Escritório Modelo de Assistência Jurídica - EMAJ (antigo SAJ).
Requisitos:

1. Ser  aluno  regular  de  um  dos  cursos: Sistema  de  Informação,
Biblioteconomia,  Arquivologia,  Administração,  Ciências  Econômicas  e
Ciências Contábeis.

2. Não ter sido reprovação por frequência. 
3. Não estar na condição de formando
4. Ter  disponibilidade  de  horário  integral  pelas  manhãs  e  duas  tardes,  a

combinar.
5. Possuir habilidades em informática;
6. Possuir habilidades relativas ao atendimento ao público;

Prazo para inscrições: 06/03/2017 a 10/03/2017
Procedimento para inscrições:  por e-mail:  saj  @furg.br  ,  contendo no campo Assunto:
“Edital FADIR 03/2017”

     No ato da inscrição deverá enviado por e-mail o Curriculum Vitae com foto   e Histórico
Escolar do aluno.

A seleção terá como base a análise de Curriculum Vitae e do Histórico Escolar do
aluno,  com  valorização  especial  para  experiências  relacionadas  ao  cargo,  bem  como
experiências  na  própria  universidade  em  atuação  como  bolsista,  monitor  ou  bolsista
voluntário.

Os candidatos, à juízo da banca examinadora, poderão ser contatados por telefone
ou para entrevista pessoal, que se faça necessária para esclarecer os dados curriculares.
Não serão homologadas inscrições que descumpram o prazo ou requisitos acima listados

         Banca Examinadora:    Prof.ª. Dr.ª. Simone de Biazzi A. B. da Silveira
                                               Prof.ª. Cláudia Mota Estabel
                                               Assist. Helen O. Monteiro

Rio Grande, 06 de março de 2017.

Prof. Dr. Carlos André Birnfeld

Diretor da Faculdade de Direito

(a via original encontra-se assinada)

mailto:direito@furg.br

