
 
EDITAL – SPG/01/2018 Estágio Remunerado pela USP 
 
DISPÕE SOBRE A SELEÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE ESTÁGIO REMUNERADO PELA USP, 
PARA ÁREA ADMINISTRATIVA NO SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO.  
  
1- DOS OBJETIVOS:  
 
O estagiário exercerá funções como preparação de planilhas, organização de 
documentos, recepção, levantamento de dados, solicitação de serviços, entre 
outras.  

2- DO PÚBLICO ALVO:  

Estudantes de graduação da USP, com habilidade de comunicação escrita e oral, 
facilidade em usar computadores, processadores de textos e planilhas 
eletrônicas e ser organizado e pró-ativo. 

 
Podem se inscrever alunos regularmente matriculados e que tenham completado o 
segundo semestre do curso.  
 
3- CARGA HORÁRIA:  
A carga horária é de 30 horas semanais, em turnos a serem combinados com o 
supervisor interno.   
 
4- DURAÇÃO DA BOLSA:  
O estagio terá a duração de 12 meses. Ao final desse período, poderá ser solicitada 
prorrogação por mais 12 meses, mediante relatório circunstanciado das atividades 
executadas no período anterior, aprovado pelo supervisor acadêmico da unidade do 
estagiário.   
 
5-VALOR DA BOLSA:  
Como forma de contraprestação, o estagiário receberá bolsa mensal no valor R$ 
1025,00 (Mil e vinte e cinco reais) e auxilio transporte. 
 
6- RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E TREINAMENTO:  
a) por meio de Editais publicados no site da Faculdade de Saúde Pública da USP.  

b) Os interessados na vaga deverão encaminhar currículo para o e-mail: 
cpg@fsp.usp.br até o dia 26/novembro/2018. 

c) O processo seletivo consistirá de duas etapas: a primeira, de análise curricular e a 
segunda de entrevista, sendo considerado como critério relevante para a escolha a 
disponibilidade de horário.  

 
7- DA FREQUÊNCIA:  
As faltas podem ser compensadas, a critério do supervisor interno. Em caso de não 
compensação, serão descontadas do valor da bolsa.  
O estagiário que tiver frequência abaixo de 75%, sem justificativa, poderá ser 
solicitado seu desligado do estagio, pelo supervisor interno, junto ao supervisor 
acadêmico da unidade de ensino do estagiário.   
 

8- Os procedimentos, responsabilidades e desenvolvimento do estagio de 
estudantes está disciplinado pela LEI 11.788/2008 e Resolução USP 5528/2009.  
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É vedado ao beneficiário acumular outra bolsa, no período de vigência desta, salvo 
aquelas de apoio à permanência administradas pela COSEAS.  


