A Faculdade de Ciências Sociais (FCS) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e a
Superintendência Regional do INCRA, em Goiás (SR 04 GO), torna público que estarão

abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Estágio remunerado, não obrigatório.
Esta chamada objetiva o preenchimento de DUAS (2) vagas de estágio para alunos do curso
de Ciências Sociais, no Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas – INCRA SR
04/GO, sendo UMA (1) vaga para Ciências Sociais Matutino (Bacharelado ou Licenciatura) e
UMA (1) vaga para aluno (a) de Ciências Sociais com habilitação em Políticas Públicas
(noturno).
Uma vaga deverá ser preenchida para atividades a serem desenvolvidas no período matutino;
a outra no período vespertino.
Remuneração: R$ 364,00, acrescidos de vale transporte, no valor de R$ 132,00.
Contrato inicial de seis meses.

PRAZOS:
Divulgação: de 07 de maio a 17 de maio de 2018.
Inscrição: de 18 de maio a 25 de maio de 2018
Entrevistas no INCRA: de 29 de maio a 08 de junho de 2018
Entrevistas na FCS: 18 a 22 de junho de 2018.
Divulgação do Resultado: 27 de junho de 2018

Da inscrição:
1. No ato da inscrição deverão ser entregues
1.1 Currículo Lattes impresso, acompanhado dos comprovantes;
1.2. Histórico Escolar;
2. As inscrições deverão ser efetuadas na Faculdade de Ciências Sociais, na
Universidade Federal de Goiás, no Campus Samambaia, Goiânia (GO), entre
8:00 e 11:00 horas (Domingos), 14:00 e 17:00 horas (Aline) e entre 19:00 e
21:30 horas (Salomão),

Da Seleção:
A seleção ocorrerá em dois momentos, que seguem indicados abaixo:

FASE 1:

Entrevista no INCRA, Setor de Recursos Humanos, na Avenida João Leite, 1520, Santa
Genoveva, Goiânia (GO), entre 29 de maio e 08 de junho de 2018, em data a ser agendada e
previamente avisada por e-mail aos (as) candidatos (as);
OBS: Os endereços eletrônicos devem estar atualizados.

FASE 2:
Entrevista na Faculdade de Ciências Sociais e terá os seguintes critérios:
1. Interesse ou experiência de pesquisa em grupos afro-descendentes / quilombolas ou
ser de origem de comunidade quilombola;
2.

Conhecimento de Informática (Word, Excel);

3. Avaliação do Currículo Lattes e do Histórico Escolar
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