UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE SERVIÇO SOCIAL
EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA 01/2015

Os setores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) que possuem
em exercício assistentes sociais tornam público edital de seleção interna de estágio curricular
obrigatório para alunos do curso de Serviço Social da Unirio.

1. DAS VAGAS:
1.1 Constam assistentes sociais nos seguintes setores da Unirio, todos com funcionamento de
segunda a sexta-feira: Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), Direção de Assuntos
Comunitários Estudantis (DACE), Setor de Acompanhamento e Análise do Processo de
Trabalho (SAAPT/PROGEPE) e Setor de Atenção a Saúde do Trabalhador (SAST).
1.2 O estágio curricular terá duração de, no mínimo, 1 (um) ano.
1.3 Para o primeiro semestre de 2015 serão disponibilizadas as seguintes vagas para Estágio I
ou II:
Local
HUGG

Vagas
01

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
2.1 Ser aluno regularmente matriculado e com frequência no curso de Serviço Social da Unirio.
2.2 Estar matriculado ou em condições de cursar a disciplina de Estágio I ou II.
2.3 Enviar currículo resumido e carta de intenção na qual aponta o interesse no campo de
estágio para selecaoestagiounirio@gmail.com

3. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
3.1 O período de inscrição para o processo seletivo será de 02 a 05 de março de 2015.
3.2 As inscrições deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail:
selecaoestagiounirio@gmail.com
No corpo do email, o candidato deverá informar os seguintes dados:
- Nome Completo
- Período do estágio a cursar (I ou II?)
- Telefones de contato
- Dias e horários de disponibilidade

Em anexo deve conter os seguintes documentos:
- currículo resumido
- carta de intenção

3.3 Não serão aceitas inscrições que não obedeçam aos critérios especificados e a
documentação indicada.
3.4 As inscrições serão confirmadas através do e-mail fornecido até o dia 06 de março de
2015.

4. DO PROCESSO SELETIVO:
4.1 O processo seletivo será composto por duas etapas:
1ª) Análise do currículo e da carta de intenção;
2ª) Entrevista.
4.2 A resposta da primeira etapa da seleção serão enviadas por e-mail aos candidatos
selecionados para a segunda etapa até às 17h do dia 09 de março de 2015.
4.3 As entrevistas serão realizadas durante o dia 10 de março de 2015 com horários a serem
disponibilizados na confirmação do email.
4.4 O resultado final será enviado por e-mail até o dia 11 de março de 2015.

ANEXO I

Calendário da seleção
Período de inscrição
Email de confirmação aos candidatos
inscritos
Resposta da análise do currículo e da carta de
intenção para os candidatos aprovados
Entrevistas
Resultado final

02 a 05 de março (segunda a quinta-feira)
06 de março (sexta-feira)
09 de março (segunda-feira até as 17 horas)
10 de março (terça-feira)
11 de março (quarta-feira)

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2015
Assistentes Sociais da Unirio

