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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

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

©

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 frequentando 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 fomecedores 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) Vaga destinada a estudantes dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências
da Informação, Administração ou áreas afins.

2) Horário disponível para cumprimento das 20 horas necessárias;
3) Avaliação do relato da motivação para vaga.

Prazo para entrega da documentação dia 04 de abril até às 1 7h, no Departamento de
Odontologia. Entregar para Carlos Eduardo ou José Agostinho.

OBS. Poderá ocorrer o deslizamento do aluno do estágio: l automaticamente, ao término do
estágio; ll a qualquer tempo, observado o interesse e a conveniência de qualquer uma das
partes; 111 - em decorrência do descumprimento do plano de atividades de estágio; IV-- pelo
não comparecimento, sem motivo justi$cado, por mais de cinco dias no período de um mês, ou
por trinta dias durante todo o período do est(igio; V- pela interrupção do curso de graduação
na Universidade. Parágrafo Único. O termo de compromisso será rescindido por meio de termo
de rescisão, encaminhado pelo aluno ou pela concedente ao coordenador de estágio do curso,
para registro no sistema ürlformatizado de estágios da Uni'persidade.
Art. 13. A duração do estágio na mesma parte concedente não poderá exceder dois anos.

Florianópolis, 29 de março de 201 9

Atenciosamente,

Professor i<iíãá) xllilicius bjend:ron

Chefe do Departainent(}.de O#ontologia


