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EDITAL DE INSCRIÇÃO 
Programa Bolsa Estágio - PBE 

 
Estão abertas as inscrições aos estudantes de Relações Internacionais interessados em estagiar na Assessoria 
de Assuntos Internacionais e Institucionais da PUC-SP.   
 

INSCRIÇÃO: Até 24 de novembro de 2014 
 
Prova de Idioma: 25/11/2014 (3ª feira), das 15h às 17h, na ARII (sala P-67) 
Entrevista: 26/11/2014 (4ª feira), em horário a ser agendado por telefone com cada candidato 
Resultado: 27/11/2014 (5a feira) 
Início: 01/12/2014 (2ª feira) 

 
Documentos exigidos: Ficha de inscrição preenchida e com foto 3x4, carta de intenção, currículo atualizado, 
boletim de avaliação (rendimento acadêmico), carta de recomendação acadêmica ou profissional e 
comprovante de domínio da língua inglesa, espanhola ou francesa*. Apenas serão analisadas as candidaturas 
completas. 
 

* Serão aceitos como comprovantes de conhecimentos de línguas estrangeiras: certificados emitidos por centro 
de idiomas, comprovante de realização de intercâmbio em país de língua inglesa/espanhola/francesa, certificados 
oficiais (TOEFL, IELTS, DALF, FCE/CAE/CPE, DELE, etc.) e documento emitido por professor de língua 
inglesa/espanhola/francesa. 

 
LOCAL DE INSCRIÇÃO: CGE - COORDENADORIA GERAL DE ESTÁGIOS, com envio dos documentos em um 
único arquivo (formato .pdf) para o e-mail dci-arii@pucsp.br (assunto: estágio DCI-ARII /nome do candidato) 
 
DIRIGIDO A: Alunos matriculados do 2º ao 6 º período dos cursos de Relações Internacionais. 
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: Domínio de língua estrangeira, conhecimentos básicos de informática 
(WINDOWS, WORD, EXCEL – pacote office), boa redação, capacidade de concentração, senso de observação, 
organização e capacidade para trabalhar em equipe. 

 
Atividades a serem desenvolvidas:  
 Atendimento a alunos e professores da PUC-SP interessados em oportunidades internacionais; 
 Atendimento a estrangeiros interessados em intercâmbio e cursos (por ex. Português para estrangeiros) na PUC-SP; 
 Auxílio na gestão dos programas de intercâmbio de estudantes 
 Alimentação e gerenciamento de banco de dados e arquivos; 
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 Seleção e divulgação de oportunidades internacionais (bolsas, cursos, eventos etc); 
 Coleta e formatação de conteúdo para o website da Cooperação Internacional; 
 Contatos com representantes de instituições estrangeiras; 
 Levantamento de oportunidades de financiamento e apoio junto a agências, instituições e organismos nacionais e 

internacionais; 
 Redação de correspondências em português e em idiomas estrangeiros; 
 Tradução/versão de documentos em português e em idiomas estrangeiros; 
 Apoio na realização de eventos internacionais 
 

 
SELEÇÃO: Análise de currículo e entrevista (em português e em idiomas estrangeiros) 
DURAÇÃO: 01 (um ano) 
VAGAS: 1 (uma)  vaga 
CARGA HORÁRIA: de 2ª a 6ª feira (20h semanais) no período vespertino (13h às 17h ou das 15h às 19h). 
REMUNERAÇÃO: R$585,00  acrescido de R$66,00 de auxílio transporte 
 
 

Profª Drª Maria Cristina P. Gattai 
Coordenadora Geral de Estágios 
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PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Nome __________________________________________ 
 
RA___________________________________ 
 
Curso: _____________________________________ 
 
Período  _____      Turno [   ] matutino     [   ] vespertino     [   ] noturno 
 
Telefone _______________   Celular ________________ 
 
E-mail _________________________________________ 
 
E-mail Alternativo (opcional) ___________________________ 
 
Data de nascimento ____/______/________ 
 
Endereço ______________________________________________________________ 
 
                ______________________________________________________________ 
 
Opção de 2ª Língua* [   ] espanhol     [   ] francês 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura 

 
 

  
 
 
     Foto 3x4 
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