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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE BOLSISTA - PROAD

A Faculdade de Educação Física, do Instituto de Ciências da Educação, abre

inscrições para seleção de discente para bolsa estágio (Bolsa PROAD). O(A) discente

selecionado(a) atuará em atividades de competência da FEF, a saber: atendimento ao

público interno e externo; prestar suporte em atividades administrativas; auxiliar na

elaboração de documentos, planilhas e relatórios.

1. VAGA:

O(A) selecionado(a) atuará no período matutino (pela manhã) durante 4 (quatro)

horas diárias, de segunda a sexta-feira, somando 20h semanais. O valor da bolsa

PROAD é de R$ 1.007,00 (contando com auxílio transporte). Uma vaga.

2. PRÉ-REQUISITOS:

Pré-requisitos: (a) não ter vínculo empregatício; (b) ser aluno(a) regularmente

matriculado(a)entre o 2º e 6º semestre do curso de Educação Física, campus Belém.

Conhecimentos Exigidos: Domínio do pacote Office (Word, Excel, PowerPoint)

e ferramentas da internet.

3. INSCRIÇÃO:

Para concorrerem à vaga, os(as) estudantes interessados(as) devem enviar

o currículo e o histórico acadêmico para o e-mail edfisica.fefufpa@gmail.com entre

os dias 24 à 31 de agosto de 2021.
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No campo “Assunto” do e-mail o(a) candidato(a) deve sinalizar

“SELEÇÃO DE BOLSISTA PROAD” seguido de seu NOME COMPLETO

4. CALENDÁRIO:

A seleção será composta por três etapas: Análise de currículo, Entrevista

individual e Teste prático. Seguindo, o seguinte cronograma:

24 a 31/08 – Recebimento e análise de currículos e textos

13/09 – Realização de Entrevistas Individuais On-line

15/09 – Orientação e realização de Teste prático realizado por meio de formulário

eletrônico

20/09– Resultado da seleção

01/10 – Início da vigência da bolsa

Outras informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail
edfisica.fefufpa@gmail.com

Belém, 20 de agosto de 2021.

Profa. Ms. Mônica dos Anjos Costa de Rezende
Diretor da Faculdade de Educação Física
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