
                                                                                                                    
                                

  

 CHAMAMENTO PÚBLICO  

  

A Direção Acadêmica da EFLCH (Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) da 

UNIFESP convoca por meio desse chamamento, alunos interessados em se 

candidatarem ao processo seletivo para a atuação como estagiário na Direção 

Acadêmica.   

Quantidade de vagas: 01 (uma).   

Prazo de Inscrição: 15/03 a 22/03/2019 até as 11h. 

Como se inscrever: via e-mail: diracad.guarulhos@unifesp.br  

O título da mensagem deve ser em letras maiúsculas: ESTAGIÁRIO DIREÇÃO 

ACADÊMICA  

Valor da bolsa: R$ 520,00 mensal 

Auxílio transporte: R$: 6,00 por dia  

Tempo de Duração: 12 meses (de abril de 2019 a março de 2021) com a possibilidade 

de prorrogação por mais 1 ano 

  

I. REQUISITOS PARA A SELEÇÃO:   

• Ficha de inscrição devidamente preenchida (modelo anexado no email).  

• Currículo.  

• Histórico Escolar. Caso seja estudante do primeiro termo enviar histórico do Ensino 

Médio. 

• Carta de interesse pela vaga (máximo 1 página). 

• OBS: Os documentos solicitados nos itens 1 a 4 deverão ser enviados por email 

em formato pdf.  

  

III. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:   

• Formação, conhecimentos e afinidades com a área de atuação e suas rotinas;   

• Disponibilidade de horário: manhã ou tarde; 



• Análise da carta de interesse;  

 

• Entrevista presencial com os responsáveis: 

• DATA: terça-feira, 26 de março.  

• HORÁRIO: das 14h às 19h (por ordem alfabética dos candidatos pré-

selecionados)   

• Local: Sala da Congregação (prédio anexo do campus), Térreo.  

  

• DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS:  

• Ser aluno regularmente matriculado em qualquer curso da EFLCH, período 

noturno, com perspectiva de conclusão após dezembro de 2021;  

• Ter disponibilidade de 6 horas diárias, 30h semanais;   

• Boa redação;   

• Conhecimentos em Internet;  

• Conhecimento das ferramentas do Pacote Office;  

• Ter disponibilidade para estagiar por no mínimo 1 ano; 

 

• DAS ATIVIDADES:  

Atividades:  

 Auxiliar administrativamente a equipe de apoio da diretoria acadêmica;  

 Auxiliar nas rotinas administrativas do setor;  

 Auxiliar na emissão e entrega de certificados 

 Auxiliar na elaboração de documentos diversos;  

 Auxiliar no atendimento telefônico e atendimento ao público;  

 Auxiliar na elaboração, implementação e consolidação de projetos;  

 Fornecer informações ao público sobre serviços oferecidos. 
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