
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE MESTRADO DE SOCIOLOGIA EM REDE 
NACIONAL – PROFSOCIO – (MESTRADO PROFISIONAL) 

INFORME 
ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

1) Vaga: 

I. Estão abertas as inscrições para 1(uma) vaga estágio de Apoio Técnico 
e Administrativo no MESTRADO PROFISSIONAL DE SOCIOLOGIA EM 
REDE NACIONAL – PROFSOCIO, Associada – UEL, para atuação na 
Secretaria de Pós-graduação Stricto Sensu do CLCH.  

II. Carga horária: 20 horas semanais, de segunda-feira á sexta-feira das 
14:00 horas às 18:00 horas. 

2) Requisitos:   

I. Estar cursando graduação em Ciências Sociais na UEL; 
II. Estar matriculado no segundo, ou terceiro, ou quarto ano; ou no terceiro, 

quarto, quinto, sexto, sétimo ou oitavo período, em 2019; 
III. Ter média ponderada no Histórico Escolar igual ou superior a 6,0 (seis 

virgula zero); 
IV. Ter conhecimentos em programas tais como, EXCEL, WORD, e 

plataformas de gerenciamento de políticas e programas educacionais, 
páginas da internet (alimentação/atualização), Páginas de Redes Sociais, 
Arquivos. 

V. Ter habilidade para elaboração de correspondências oficiais e elaboração 
de atas de reuniões; 

VI. Ter disponibilidade/habilidade para o atendimento do público. 
VII. Não ter vínculo empregatício. 

VIII. Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio 
ou bolsa de outro programa da CAPES de outra agência de fomento 
público nacional ou internacional ou empresa pública ou privada.   

3) Bolsa e Auxílio Financeiro da Fundação ASTEF-da UFC - Fundação 

de Apoio à Serviços Técnicos de Ensino e Fomento à Pesquisas da Universidade 
Federal do Ceará:  

I. R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais)  
II. R$ 70,00 (setenta reais) 

4) Da manutenção da Bolsa:  

Assiduidade; 
Realização das tarefas e demonstração dos conhecimentos indicados no item 
“Requisitos.” 
Cumprimento de prazos; 
Pró-atividade. 
 



5) Inscrição:  

Até 21 de fevereiro de 2019, na Secretaria de Pós-graduação stricto sensu do 

CLCH-UEL, das 14:00 horas às 17:00 horas. Fone/Fax: (43) 3371-4624 /E-

mail: secposcch@uel.br /  

Acessar os documentos na página: 
http://www.uel.br/cch/soc/portal/pages/estagios.php  

Documentos para Inscrição: 
http://www.uel.br/cch/soc/portal/pages/estagios.php  

a) Ficha com Dados pessoais e Declaração de Inexistência de Vínculo Parental 
com dirigentes da Fundação ASTEF. b) 1 Cópia do CPF, RG; 

c) 1 Cópia do Histórico Escolar; 

d) 1 Cópia do comprovante ou declaração de matrícula; 

e) Comprovante de endereço residencial;  

Não serão aceitas inscrições faltando os documentos exigidos. 

Serão aceitas inscrições por meio de representantes dos candidatos com 
Procuração.   

6) Entrevista:  

Data:  26 de fevereiro de 2019 

Horário: às 14horas, por ordem crescente alfabética – nomes dos candidatos 

Local:  na Secretaria de pós-graduação stricto sensu do CLCH.  

O não comparecimento, elimina o candidato. 

7) Resultado: 

Data: 28 de fevereiro de 2019  

Local: No site: http://www.uel.br/cch/soc/portal/pages/estagios.php  

e será afixado no edital da secretaria de pós-graduação do CLCH.  

Ileizi Luciana Fiorelli Silva (Comissão de Seleção)  

 Londrina, 12/02/2019. 
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