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REPUBLICAÇAO DO EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO Nº 04/2016 

A ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS torna pública a abertura do Processo Seletivo para preenchimento 
da vaga para o cargo de ESTAGIÁRIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, de acordo com as especificações 
abaixo: 

 
 
 

Vaga Requisitos  Atividades a serem 
desenvolvidas 

 Quantidade: 01(uma). 

 Local: Assessoria de Projetos. 

 Carga horária: 30h/semanais. 

 Horário: na parte da manhã (preferível)  

 Valor da Bolsa: R$ 981,00. 

 Benefícios: vale refeição ou alimentação, 
no valor de R$ 29,43/dia e auxilio 
transporte no valor de R$ 134,00. 

 Local de trabalho: Centro – Rio de 
Janeiro/RJ. 

 

 

 

 

 

 

  

 Estar matriculado em curso 
superior, com frequência 
comprovada. 

 Estar cursando, 
preferencialmente, até o 
6º período, de modo a ter 
disponibilidade para estagiar por 
dois anos. 

 É fundamental ter interesse por 
ciência, iniciativa, senso de 
organização e responsabilidade. 

 Conhecimento das ferramentas 
do pacote Office. 

 Possuir redação própria em 
português e inglês para 
elaboração de mensagens, 
convites, informações, 
agradecimentos e solicitações.  

 Auxílio no planejamento, 
organização e controle de 
seminários, conferências e 
grupos de estudos da 
Academia Brasileira de 
Ciências. 

 Auxiliar na logística do 
desenvolvimento do evento. 

 Auxiliar no pós evento: 
controle de despesas, 
pagamentos, prestações de 
contas, etc.  

 Auxiliar na elaboração de 
relatórios das atividades 
realizadas. 
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1. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
1.1. O processo de seleção será conduzido por uma Comissão de Seleção. 
 
1.2. DAS ETAPAS 
1.2.1. Análise curricular (etapa eliminatória). 
1.2.2. Entrevista técnica e prova prática 
1.2.3. Análise processual. 
 
2. INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
2.1. Envio dos currículos falando sobre suas experiências, seus interesses pessoais e profissionais. 
2.2. O prazo para o envio dos currículos para vagas@abc.org.br com mensagem sob o título: VAGA 
ESTAGIARIO, será até o dia 26 de setembro de 2016 às 12:00h. 
2.3. E vedada a participação no Processo de Seleção de parentes consanguíneos ou afins de funcionários 
ou Membros da ABC. 
 
3. DA CONVOCAÇÃO 

 
3.1.  A convocação far-se-á através de contato telefônico ou por e-mail, conforme dados fornecidos no 
currículo do candidato. 
3.2. A convocação do candidato selecionado ocorrerá obedecendo à ordem de classificação; caso o 
candidato ocupante do 1º lugar da ordem de classificação não esteja disponível para ocupar a vaga, será 
chamado o candidato selecionado na ordem subsequente de classificação. 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1. O candidato selecionado será encaminhado a FUNDAÇÃO MUDES, para elaboração do Termo de 
Compromisso de Estágio (TCE) de acordo com o estabelecido nos termos da Lei 11.788/08. 
5.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Executivo da ABC. 
 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016. 

 

Comitê Executivo 

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS  

 
 
 

 

mailto:vagas@abc.org.br

