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EDITAL DE INSCRIÇÃO 
 

 
Estão abertas as inscrições aos estudantes de História ou Ciências Sociais interessados em estagiar junto ao 
Centro de Documentação e Informação Científica – CEDIC/PUC-SP  
 

INSCRIÇÃO: Até 10 de março 2017 
 
Documentos exigidos: curriculum vitae e histórico de notas (rendimento acadêmico – Boletim de Avaliações 
Portal - SAE). 
 
LOCAL DE INSCRIÇÃO: CGE - COORDENADORIA GERAL DE ESTÁGIOS - subsolo do prédio novo ou pelo site 
http://oportunidades.pucsp.br/empregos/vaga/367763/Estagio-em-Historia-ou-Ci-ncias-Sociais.html  
 
DIRIGIDO A: Alunos matriculados no 2º ano (4º semestre) ou 3º ano (6º semestre) de História ou Ciências Sociais da 
PUC-SP. 
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: Possuir conhecimentos básicos de informática (WINDOWS, WORD, EXCEL e ACESS e HTML). 

Possuir boa redação, capacidade de concentração, senso de observação, meticulosidade, organização e capacidade para trabalhar 
em equipe. 

 
OBJETIVOS: Habilitar o aluno para o trabalho de identificação, organização, conservação, descrição e reprodução de arquivos e 

coleções (documentos textuais, iconográficos e sonoros), livros e periódicos, que no CEDIC referem-se às áreas de Movimentos 
Sociais, Educação, Cultura e Cidades. 
Habilitar o aluno para trabalhar com acervo e repositório digitais. 
Oferecer ao aluno capacitação didático-pedagógica. 
Habilitar o aluno a proceder à recolha e compilação de dados históricos. 
  

SELEÇÃO: 1ª Etapa – Eliminatória. Teste escrito a ser realizado no dia 13 de março de 2017 (segunda-feira), às 14 horas, no CEDIC 

– Rua Monte Alegre, 1.104. Telefone: (11) 3872-6246 / 3872-8323. E-mail: cedic@pucsp.br ATENÇÃO: o teste escrito já está 
marcado, não haverá confirmação por e- mail ou telefone. 
2ª Etapa – Classificatória. Entrevista com os candidatos aprovados na fase eliminatória, no dia 16 de março de 2017 com 
agendamento prévio.  

 
DURAÇÃO: No mínimo, 01 (um) ano 

 
VAGAS: 03 (três) 
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CARGA HORÁRIA E PERÍODO: O estágio será realizado de 2ª a 6ª feira num total de 20h semanais. O estagiário poderá optar 

pelo período matutino (das 8 às 12h ou das 9 às 13h) ou vespertino (das 13 às 17h ou das 14 às 18h). 

 
REMUNERAÇÃO: R$585,00 e auxílio transporte 

 
Coordenadoria Geral de Estágios 

 


