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EDITAL DE INSCRIÇÃO 
Programa Bolsa Estágio - PBE 

 
Estão abertas as inscrições aos estudantes de Relações Internacionais, interessados em estagiar no ORI – 
Observatório de Relações Internacionais da PUC-SP.  A atuação do estagiário será junto à 
coordenação e aos professores - pesquisadores do ORI. 

 
INSCRIÇÃO: Até 05 de junho de 2015 
 
Documentos exigidos: Currículo atualizado e Histórico de Notas (rendimento acadêmico). 
 
LOCAL DE INSCRIÇÃO: CGE - COORDENADORIA GERAL DE ESTÁGIOS - subsolo do prédio novo ou pelo site 
http://oportunidades.pucsp.br/empregos/vaga/171799/estagio-em-relacoes-internacionais.html  
 
DIRIGIDO A: Alunos matriculados entre o 2º  e o 5º  períodos do curso de Relações Internacionais. 
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: Possuir conhecimentos básicos de informática (WINDOWS, WORD, EXCEL – pacote office) e 
intermediários de navegação e pesquisa na internet. Possuir boa redação, capacidade de concentração, organização e disposição 
para trabalhar em equipe. 

 
Atividades previstas para o (a) estagiário (a) são: Levantamento de bibliografia e acompanhamento de novas aquisições 
junto à Biblioteca. Manutenção e atualização do site do curso de graduação de RI. Agendamento, acompanhamento do trâmite e 
auxílio na realização de eventos relacionados à área de Relações Internacionais. Comunicação institucional do ORI (gerenciamento 
das listas de e-mails do curso). Tarefas administrativas em geral. Eventuais pesquisas bibliográficas para os professores-
pesquisadores do ORI.  

 
SELEÇÃO: Análise de currículo e entrevista (agendada por e-mail) 
DURAÇÃO: no mínimo 6 meses com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses até no máximo 2 anos. 
VAGAS: 01 (uma) 
CARGA HORÁRIA: de 2ª a 6ª feira (20h semanais) das 14 às 18 horas ou das 8h às 12h. 
REMUNERAÇÃO: R$585,00  acrescido de R$66,00 de auxílio transporte 
 

Coordenadora Geral de Estágios 
Profa. Dra. Maria Cristina P. Gattai 
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