
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PROGRAMA DE ESTÁGIO INTERNO 2017 

 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO INTERNO NÃO OBRIGATÓRIO – RETIFICADO EM 03 MAR 2017 

NÚCLEO GIRASSOL DE ESTUDOS EM ECOPOLÍTICAS E ECONSCIENCIAS 

ESTUDANTES GRADUANDOS EM BIBLIOTECONOMIA OU ARQUIVOLOGIA (1 VAGA) 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

O presente Edital destina-se à seleção de estudantes devidamente matriculados(as) e 
frequentes no(s) curso(s) de Graduação em Biblioteconomia e Graduação em Arquivologia da UFF 
para ocupar 1 (uma) vaga de estágio interno não obrigatório a ser realizado no Campo de Estágio 
Interno (CEI) Núcleo Girassol de Estudos em EcoPolíticas e EConsCiencias, vinculado ao 
Departamento de Análise Geoambiental do Instituto de Geociências, conforme publicada em 
10/02/2017 a Distribuição de vagas estágio não obrigatório - Programa Estágio Interno 2017. 

 
  O estudante integrante do Programa de Estágio Interno fará jus à bolsa- estágio de R$ 364,00, 
acrescido de R$ 132,00 de auxílio transporte, no total mensal de R$ 496,00, de acordo com a 
Orientação Normativa nº 2 de 24 de junho de 2016 do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão. A concessão de estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza. 
 

A jornada de atividades de estágio será de 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas 
semanais, no período de 1 de abril a 31 de Dezembro de 2017. 

 
As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário são as aprovadas no Plano de Atividades 

desta vaga no Edital de Estágio Interno Uff, a seguir descritas: 

1) Organização de arquivos e documentos do núcleo de estudos em base digital de arquivos; 
2) Organização de conteúdos no website do Núcleo Girassol, de forma a que os conteúdos sejam 

de fácil consulta e localização, preferencialmente por sistema de busca; 
3) Catalogação da coleção de obras completas da coleção do Núcleo Girassol para fins de 

exportação de dados das doações de obras para a Biblioteca do Instituto de Geociências; 
4) Aperfeiçoamento de modelo de taxonomia proposta pelo núcleo de estudos para fins de sua 

aplicação em consulta de disciplinas em educação ambiental, educação ética, educação para 
a cidadania, educação para a responsabilidade social, educação para a sustentabilidade e 
educação para o desenvolvimento sustentável. 
 

2. DAS VAGAS E PERFIL DO CANDIDATO 
 
2.1. Da reserva de vagas 
2.1.1 Do total de vagas por processo de seleção nos Campos de Estágio, serão reservadas 25% a 
estudante que ingressou no curso de graduação da UFF por política de ação afirmativa étnica e social.  
2.1.2 Do total das vagas do Programa de Estágio Interno 2017 serão reservadas 10% a estudante 
portador de deficiência, conforme Orientação Normativa nº 2 de 24 de junho de 2016 do Ministério 
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.  
 

2.2.  Quadro demonstrativo: setor, curso de graduação e vagas 
- Para setor com 1(uma) vaga:  
 

Nome do setor/ órgão de vinculação 

Curso Total de vagas 

Curso de Graduação em Biblioteconomia ou de Arquivologia 1* 
Se houver um Plano de Atividades aprovado com 1 vaga  

 

http://www.uff.br/sites/default/files/informes/distribuicao_de_vagas_pei_2017.pdf


(*) Será computado peso de 1,25 para estudante ingressante na UFF por política de ação afirmativa 
étnica e social, que obtiver nota igual ou maior que a mínima para aprovação (6). 

 
2.3.  Dos Pré-requisitos exigidos  
 

2.3.1. Para concorrer à vaga do Programa, o estudante deve estar cursando o Curso de Graduação em 
Biblioteconomia ou o Curso de Graduação em Arquivologia, no/ ou a partir do 5° (quinto) período e 
apresentar demais pré-requisitos estabelecidos pelo setor, conforme aprovado no Edital do Programa 
de Estágio Interno. 

2.3.2 Somente poderá inscrever-se o estudante que atenda aos requisitos estabelecidos pelo 
Colegiado de seu Curso de Graduação para a realização de estágio curricular. 

2.3.3 O estudante que já participou do Programa de Estágio Interno, sendo aprovado em novo 
processo seletivo, poderá ser incluído no Programa 2017, respeitando o período máximo de 24 meses 
como estagiário na mesma instituição previsto na Lei 11.788/08, e quando se tratar de estagiário 
portador de deficiência, não haverá o limite de 24 meses.  

2.3.4 O estagiário do Programa de Estágio Interno não poderá usufruir, cumulativamente, de outro 
tipo de benefício financeiro concedido pela UFF ou outro órgão público, com exceção de bolsa/auxílio 
que não exija contrapartida de atividade acadêmica.  

2.3.5. O estudante pode se candidatar a mais de um Setor de Estágio, respeitadas as datas dos 
processos seletivos dos quais esteja participando; mas só poderá estagiar em um deles. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 – Período de Inscrição: 15 de fevereiro a 14 de março 
3.2 – Formas de inscrição / Contatos/ Endereço:  
Website do Núcleo Girassol: www.ecopoliticas.uff.br para acessar e conhecer o roteiro de 
documentos a anexar, incluindo formulário para inscrição; e  
Enviar mensagem para nucleo.ecopoliticas@gmail.com até 14 de março, contendo os anexos com os 
documentos necessários e informando no campo assunto da mensagem de email ‘Candidatura para 
Vaga de Estágio em Biblioteconomia ou Arquivologia’ 
 
3.3 – Documentos necessários 
 Anexar na mensagem para nucleo.ecopoliticas@gmail.com até a data de inscrição (dia 14 de março) 
e a documentação completa até a data e hora limite para a entrevista:  
3.3.1. Enviar por email para nucleo.ecopoliticas@gmail.com até dia 14 de março para inscrição ao 
processo seletivo: 

I. Histórico Escolar atualizado até 2016.2 na Uff; 
II. Currículo Resumido de 1 a 2 páginas, contendo: Escolas e anos de início e fim em que cursou 

o Ensino Fundamental e Médio e que está cursando Ensino Superior; Cursos de Formação 
Complementar em Línguas e em Informática; Participação em Projetos de Pesquisa, Extensão, 
Inovação ou Estágios; Hobbies; URL de páginas, websites, blogs ou outros conteúdos na web 
elaborados ou mantidos pelo(a) candidato(a). 

 
3.3.2 Trazer para a entrevista agendada os seguintes documentos: 

I. Formulário de Inscrição, como disponível em www.ecopoliticas.uff.br, informando nome 
completo, CPF, matrícula, curso de graduação, link para CV Lattes (se houver), endereço 
residencial atual, telefones de contato, email; 

II. Carta de Intenção em Word ou similar; 
III. Comprovante do cumprimento de pré-requisitos para estágio (declaração de matrícula ativa, 

comprovação do período do Curso, entre outros) 
IV. O candidato que ingressou por política de ação afirmativa étnica e social deverá apresentar 

declaração de forma de ingresso na UFF, obtida através do sistema IdUFF. 



V. O candidato portador de deficiência deverá apresentar laudo-médico, original ou cópia 
autenticada, expedida no prazo máximo de 90 dias antes do término das inscrições, do qual 
conste expressamente que a deficiência se enquadra na previsão do art. 4º e seus incisos do 
Decreto nº 3.289/99 e suas alterações.  

 
4.  DA SELEÇÃO 

              4.1 - Data e Horário:  
1ª Etapa – Inscrição: até 14 de março.  Os inscritos cumprindo a entrega de documentos dessa 
etapa serão comunicados para entrevistas a serem agendadas no período de 15 a 16 de março. 
2ª Etapa – Entrevista: Período de 15 a 16 de março. Verificação de documentos e realização de 
entrevistas, podendo ser individuais ou em grupo. 

              4.2 - Local de realização da Seleção: Biblioteca do Instituto de Geociências – andar térreo (anexo) do 
Instituto de Geociências 

4.3 – Meios de Avaliação 
a) Carta de Intenção 
b) Histórico Escolar do curso de graduação em Comunicação Social ou em Estudos de Mídia 

vinculado à matrícula na Uff 
c) Entrevista 

  
4.4 - Pontuação atribuída a cada critério de seleção: 

Meio de 
Avaliação (MA) 

Critérios Pontuação 

Carta de 
Intenção 

 

Motivações e o que espera aprender ao trabalhar nas tarefas de 
estágio 

1 

Qualidade da redação do texto da carta de intenção 1 

Conhecimentos, habilidades e atitudes que entende apresentar 
como critérios para sua seleção 

1 

Histórico 
Escolar da 

Graduação na 
Uff 

CR acumulado 1 

Para Arquivologia, melhor pontuação soma de notas em: 
GCI06080 Representação Temática de Documentos I; GCI03088 
Fundamentos da Classificação; GCI04092 Gestão de Documentos I; 
GCI05093 Gestão de Documentos II.  Para Biblioteconomia, melhor 
soma de notas em:  GCI00117 Normas Pad. Trat. Rec. Informação; 
GCI00126 Representação da Informação; GCI00082 Análise, 
Documentária e Recuperação da Informação I; GCI00118 Análise 
de Documentos. 

2 

Maior soma na média de carga horária semestral de disciplinas 
obrigatórias e/ou optativas cursadas e aprovadas desde o 
semestre da matrícula no curso, incluindo a contagem de 
semestres de trancamentos no tempo decorrido desde o semestre 
de matrícula no curso (∑ total de carga horária por semestre1-n /n° 
de semestres contados desde o semestre de ingresso no curso) 

1 

Entrevista  

Habilidade em língua inglesa  1 

Habilidade em informática 1 

Potencialidade, interesse, iniciativa e disponibilidade 1 

 TOTAL 10 

 
 4.5 - Nota final mínima para aprovação: 6 (seis)  
 4.6 – Critérios de classificação e desempate: Classificação em Ordem Decrescente da Pontuação 

Total; Desempate será pela maior pontuação nessa ordem: Carta de Intenção; Histórico Escolar; e 
Entrevista. 

  
       



        5.    DO RESULTADO 
 
   5.1- Data e local de divulgação do resultado: 17 de março, publicado no website do Núcleo Girassol, 

em www.ecopoliticas.uff.br e por email aos candidatos 
 

6. DO RECURSO 

6.1 - Instâncias de Recurso: Campo de Estágio Interno Núcleo Girassol de Estudos em EcoPolíticas 
e EConsCiencias (1ª instância)/  Comissão de Estágio (2ª instância) 
6.2  - Prazos para recurso: 17 a 20 de março (1ª Instância) e 22 a 24 de março (2ª instância) 
6.3  – Data e local de divulgação do resultado do recurso (caso haja alteração do resultado final): 
21 de março (1ª instância) e 24 de março (2ª instância) 

 
7. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

 

7.1 -Os candidatos serão convocados pelo setor de estágio, de acordo com a ordem de classificação.  

7.2 – Período para celebração do Termo de Compromisso e demais documentos: 22 a 27 de março 

 

8. DO CRONOGRAMA 

AÇÕES PERÍODO 

Realização das Inscrições 15 de fevereiro a 14 de março de 2017 

Realização da Seleção 15 a 16 de março de 2017 

Divulgação do Resultado 17 de março de 2017 

Apresentação de recurso 17 a 20 de março e 22 a 24 de março de 2017 

Resultado do recurso 21 de março (1ª instância) e 24 de março (2ª 
instância) de 2017 

Celebração do Termo de Compromisso 22 a 27 de março de 2017 

Início do Estágio 1 de abril de 2017 

 

                                               Niterói,     03   de  março  de 2017 

 

 

________________________________ 

Profa Patricia Almeida Ashley  
CEI Núcleo Girassol de Estudos em EcoPolíticas e EConsCiencias 

Professora Associada - Siape 1448857 
Departamento de Análise Geoambiental – Instituto de Geociências 


