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Diretoria do Instituto de Filosofia e Teologia  

Dom João Resende Costa 

Departamento de Filosofia 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
O presente Edital destina-se à seleção de estudante devidamente matriculado (a) e frequente no Curso de 

FILOSOFIA da PUC Minas para ocupar 1 (uma) vaga de estágio a ser realizado junto à DIRETORIA DO IFTDJ e 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA para desenvolver atividades relacionadas à criação, inserção, alteração ou 
exclusão de conteúdos em sites, além de auxílio na editoração da Revista Sapere Aude. O estudante fará jus à 
bolsa-estágio de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). A concessão do estágio não gera vínculo empregatício de 
qualquer natureza. A jornada de atividades de estágio será de 10 (dez) horas semanais, no período de 1 de 
fevereiro de 2019 a 30 de Novembro de 2019, podendo ser renovado por igual período. 

 
2. DAS VAGAS E PERFIL DO CANDIDATO 

 
2.1.  Quadro demonstrativo: curso de graduação e vaga 

 
Curso Total de vagas 

FILOSOFIA 1 
 
2.2. Dos Pré-requisitos exigidos  

2.2.1. Para concorrer à vaga, o estudante deve estar devidamente matriculado e cursando: FILOSOFIA 
do 2o ao 4o período. 

2.2.2. Demonstrar conhecimento e habilidade para manuseio de computador e internet. 
2.2.3. Comprovar habilidade para redação de textos filosóficos. 
2.2.4. Comprovar o não recebimento de bolsa de qualquer natureza. 
2.2.5.. Após a seleção, o candidato deverá realizar o trâmite de entrega da documentação, conforme 

previsto nos procedimentos para contratação de estagiário no SGE (Sistema de Gestão de 
Estágio), a fim de cumprir o prazo. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. Período de Inscrição: de 16/11/2018 a 30/11/2018 
3.2. Através de preenchimento de requerimento padrão anexando os documentos abaixo. 
3.3. Documentos necessários 

 Currículo. 
 Histórico escolar (versão disponível no SGA). 
 Carta de intenções expondo os motivos que levam a querer atuar como estagiário junto à 

Diretoria. 
 

4. PROCESSO DA SELEÇÃO 
4.1. Primeiro momento: análise dos documentos do item 3.3. 
4.2 – Segundo momento: entrevista no dia 05/12/18 (quarta) das 07:00 às 08:40. 
  

5. DO RESULTADO 
 5.1. Será afixado no mural da Secretaria a partir do dia 06/12 /18. 

 
 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

Professor Padre Márcio Antônio de Paiva 
Coordenador e Chefe do Departamento de Teologia 


