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EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO INTERNO NÃO OBRIGATÓRIO 
PRAE – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
O presente Edital destina-se à seleção de estudantes devidamente matriculados (as) e 
frequentes no(s) curso(s) de graduação da UFPR para atuar como estagiárias/os na PRAE – 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, localizada à Rua Ubaldino do Amaral, 321- 1° andar, 
Alto da Glória, Curitiba-PR. 
 
1.1 - As vagas disponíveis são: 

- 1 (uma) vaga pra estágio remunerado de 06 horas diárias – 30 horas semanais; 
- 1 (uma) vaga pra estágio remunerado de 04 horas diárias – 20 horas semanais. 
 

 1.2  - Período do estágio 
         - de 10 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. 
 

2. DA REMUNERAÇÃO 

 
 O estudante fará jus à bolsa-estágio no valor: 
- Vaga com jornada de 20 horas semanais: R$ 364,00; 
- Vaga com jornada de 30 horas semanais: R$ 520,00; 
 
- Além do valor acima, o/a estagiário/a receberá a título de auxílio transporte o valor de R$ 
6,00 por dia trabalhado. 
 
A concessão de estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza e seu 
embasamento legal está em conformidade com a Orientação Normativa nº 4 de 4 de julho 
de 2014 do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão além da Lei 11.788 de 
25 de setembro de 2008.  
 
 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO 
 
3.1.  O candidato às vagas devem satisfazer os seguintes requisitos: 
a) Estar regularmente inscrito em curso de graduação da UFPR quando da assinatura do 
Termo de Compromisso e ao longo da vigência do mesmo. 
b) Atender aos requisitos estabelecidos pelo Colegiado de seu Curso de Graduação para 
realização de estágio. 
c) Respeitar o período máximo estabelecido na Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, de 
24 meses de estágio na mesma instituição, caso tenha participado anteriormente do 
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Programa de Estágio Interno - exceto quando se tratar de estagiário portador de 
deficiência, caso em que não haverá o limite de 24 meses.  
d) ter disponibilidade para cumprir a carga horária estipulada, sem prejuízo das atividades 
acadêmicas regulares. 
 

3.2.  Antes de efetuar a inscrição o(a) candidato(a) deverá conhecer o edital e certificar-se 
de que preenche todos os requisitos exigidos.  
 

4. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 
  Desempenhar atividades na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE/UFPR, tais como:  
- atendimento ao público interno e externo - recepcionar e encaminhar para as unidades; 
- atendimento telefônico; 
- serviços administrativos auxiliares; 
- consultas e organização de agendas de atendimento; 
- arquivar documentos e correspondências oficiais; 
- participar de atividades desenvolvidas no âmbito da PRAE/UFPR;  
- atuar na preparação e acompanhamento de reuniões;  
- realização de atas formais;  
- apoio ao planejamento e organização dos eventos realizados pela PRAE/UFPR.  
 

 

5. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS  
 

5.1. O período de inscrição dos candidatos será de 03 a 07 de outubro de 2019. 
 
5.2. As inscrições deverão ser realizadas por e-mail (prae@ufpr.br) 
       - Colocar como Assunto do E-mail: Estagio PRAE 2019 
 
       - No corpo do e-mail informar : 
       - Nome Completo, Curso, GRR, CPF, Telefone, E-mail. 
       - Se o interesse é pelo estágio de 20h semanais ou 30h semanais 
        - Horários disponíveis para realização do estágio (segunda a sexta-feira – 08h às 12h ou 
segunda a sexta-feira – das 13h30 às 19h30. 
 
        - anexar ao e-mail os arquivos abaixo: 
       a) Declaração de matrícula ativa; 
       b) Cópia de Identidade e CPF; 
       c) Cópia de histórico escolar (UFPR); 
       d) Carta de intenção – sem modelo padrão. 
 
       - A PRAE avaliará as inscrições e responderá por e-mail agendando entrevista (se for o 
caso). 
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6.  DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS - ENTREVISTA 

 
              6.1. A entrevista de seleção  será realizado no dia 08 de outubro de 2019.  

        - Data e Horário: das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 17h00 (conforme agendamento 
prévio por e-mail). 
                     - Local de realização: PRAE – Rua Ubaldino do Amaral, 321 - 1° andar, Alto da Glória. 

6.2. Instrumentos de Avaliação: 

        a) Avaliação da disponibilidade de horário; 

        b) Avaliação do histórico escolar; 

        c) Entrevista. 

 
7.  DO RESULTADO 

 
- O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 09 de outubro de 2019 no site e 
redes sociais da PRAE. 
 

8. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 
 

8.1. As/Os candidatas/os selecionadas/os serão convocadas/os pelo setor de estágio, de 
acordo com a ordem de classificação para assinatura dos documentos necessários para 
ingresso.  
 
 

9. DO CRONOGRAMA 
 

AÇÕES PERÍODO 

Período de Inscrição dos candidatos 03 a 07 de outubro de 
2019 

Data das Entrevistas 08 de outubro de 2019 

Data de Divulgação do Resultado 09 de outubro de 2019 

Apresentação documentos e assinatura do Termo 
de Compromisso de Estágio (TCE) do estagiário 
selecionado 

10 de outubro de 2019 

 
                                            

Curitiba, 03 de outubro de 2019. 
 


