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Seleção de estagiário para o Departamento de Odontologia

Prezados Alunos,

Estamos selecionando l bolsista para estágio no Departamento de Odontologia,

Abaixo seguem as especificações da vaga

VAGA l

© l bolsista para estágio no Departamento de Odontologia.
© Campo de estágio: Almoxarifado e Secretaria do Departamento
e Setor do estágio: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
e Supervisor: CARLOS EDUARDO NORONHA ROESLER.

e

1)
2)
3)

Para a inscrição serão considerados os critérios estabelecidos na Resolução Normativa
n.73/201 6/CUN, ou seja, o estudante:
Não deverá ter FI no semestre anterior (201 8-2)
Deve estar matriculado e ítequentando curso de graduação.
Deve ter IAA igual ou superior a 6.

Programa de atividades a serem desenvolvidas no estágio

Auxiliar no controle de estoque dos materiais do Almoxarifado do Departamento de
Odontologia. Inserir dados em planilha de Excel. Contatar fornecedores por telefone. Auxiliar
nos serviços de escritório do departamento (arquivo, impressão, cópias), além de outras
atividades administrativas do Departamento.

Documentos necessários para a inscrição

A homologação da inscrição está condicionada a entrega dos seguintes documentos:
1 . Histórico Escolar;
2. Grade de horários do semestre 201 9-1 , na qual os períodos em que poderia estagiar devem
estar mencionados, assinada pelo candidato assumindo a disponibilidade do horário;
3. Relato por escrito da motivação para a vaga.
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Critério para a seleção

1)

2)
3)

Vaga destinada a esju+antes bo# cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciõncjas
da Informação, AdÓidistração l)u áreas afins.
Horário disponível p4a cumpljlm#nto das 20 horas necessárias;
Avaliação do relato df +lotiva#ão para vaga.

Prazo para entrega da docunjeijtação + dlE 28 de março até às 17h, no Departamento de
Odontologia. Entregar pare Çarlos IK(IPardo o+ José Agostinho.

O,BS. Poderá ocorrer o des&gjzmen/d ad cz/z//zo c4 esrágío. / -- au/oma/ícame/z/e, ao /érmíxlo do

H:J.='z hz:l# =1=3;.= zz !zWIH
nao comparece«-en/o, se"- do#vo Juill'!/#'ado, po'l «-a/s de.cí'zco dias '?o período de #"- 'nõf, ou
p;; ÚiL'alas d""r. í.a.l . b.«bqÚ # «riXid, r-pe/« /«/«,«pçâ. ü.««o de.©«d#çl'l'
na Universidade. par(íwc!#d zíl;íco. d íel.mo de c(l/npromisso será /"escíndído por meio de rl?rmo
de rescisão, e/zcami?zbado de/b a/z/nó ob pe/a coi cedem/e ao coordenador de es/agia do corso,
para reais/ro no sis/ema í/!@r4arízaclo ie es/ágíob da Universidade.

..4rf. .rS.'] du"anão do esróg+ lza ""eshdkar/e co/jceaenfe nâo pode'"á exceür dois a"s.

Florianópolis, 22 de março de 11019

tenciosamente,

Profêj;scjl

chefe db
Prof. garfo Vfníclus

Chef(l do becârtamentd de Odontologia
ODT/CCS/UFSC

Pclkana na 20a2/2017/GR
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