EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO
PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO OGMO-RG
Está aberta a seleção para o preenchimento de 1 (uma) vaga para estágio extracurricular em projeto de extensão. Serão selecionados 3 (três) candidatos, que serão
encaminhados para entrevista diretamente ao Órgão de Gestão de Mão de Obra Avulsa do
Porto Organizado de Rio Grande (OGMO-RG), para a seleção final.
1 DA VAGA
Atividades de diagnóstico arquivístico, criação e aplicação de plano de classificação e
tabela de temporalidade de documentos.
Carga horária : 30h semanais
Bolsa auxílio: R$ 880,00
Auxílio transporte
Vale alimentação: R$ 211.
2 DO ESTAGIÁRIO
Requisitos
a. Ser aluno matriculado e frequente no Curso de Arquivologia.
b. Ter aprovação na disciplina de Classificação Arquivística.
Deveres
Caberá ao bolsista:
a. Responsabilizar-se pelas informações prestadas no momento da seleção, cabendo- lhe
processo disciplinar no caso de informações falsas.
b. Cumprir satisfatoriamente o plano de trabalho estabelecido.
c. Comunicar ao coordenador as justificativas de eventuais faltas e a desistência da
atividade;
d. Apresentar relatório das atividades desenvolvidas à coordenação da ação.
e. Participar em eventos científicos e/ou profissionais, através da submissão e
apresentação de trabalhos acadêmicos relacionadas à temática do estágio.
Direitos
a. Receber orientação da coordenação do projeto de extensão.
b. Receber a remuneração correspondente ao valor da bolsa.
c. Receber certificado de participação na ação de extensão.
3 DAS INSCRIÇÕES
A seleção se desenvolverá conforme calendário abaixo:

Publicação do Edital
Inscrições
Divulgação de Horário de Entrevistas (no
site do Curso de Arquivologia)

02 de setembro de 2016
02 a 06 de setembro (via
https://goo.gl/forms/tfJq58MRd5FKI
97m2 )
08 de setembro

Realização das entrevistas pela
Coordenação do Projeto

09 de setembro

Divulgação dos selecionados para
entrevista no OGMO-RG

12 de setembro

Dúvidas acerca do processo de seleção devem ser enviadas para o email
projetoarquivoogmofurg@gmail.com.
Rio Grande, 02 de setembro de 2016.

Evelin Mintegui
Coordenadora do Projeto

