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EDITAL DE INSCRIÇÃO 
Programa Bolsa Estágio - PBE 

 
Estão abertas as inscrições aos estudantes de Administração, Marketing, Pedagogia, Letras-
Português/Português e Letras Português/Inglês e Publicidade e Propaganda interessados em estagiar no 

Setor de Atendimento da COGEAE – Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da 

PUC-SP.   
 

INSCRIÇÃO: Até 21 de Agosto 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/182873/estagio-administracao-marketing-pedagogia-letras-
e-publicidade-cogeae.html  
 
DIRIGIDO A: Alunos matriculados a partir do 2º ano dos cursos mencionados acima. 

 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: Possuir conhecimentos básicos de informática (WINDOWS, WORD, EXCEL – pacote office). 

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

Atividades a serem desenvolvidas:  

Captação e análise de dados obtidos fazendo o registro de demandas captadas por balcão, telefone e e-mail, que são 

inseridos em relatórios específicos, permitindo a emissão de relatórios e gráficos, além da análise estatística que serve 
de base para tomadas de decisão.  

Colaboração na criação de rotinas e procedimentos para facilitar a dinâmica dos trabalhos. 

Fazer contato com alunos, para prestar informações como cancelamento de curso, alterações de datas ou de salas, 
impossibilidade de realização de alguma aula ou outras eventuais necessidades relacionadas à interface com o aluno; 

Execução de trabalhos administrativos: Organização de formulários específicos do atendimento, entre outros; 

Averiguação e encaminhamento de diversos documentos dos alunos; 

 
SELEÇÃO: A seleção será realizada na COGEAE, no Setor de Atendimento, por meio de análise de currículo e entrevista individual.  
DURAÇÃO: no mínimo 01 (um ano) 
VAGAS: 3 
CARGA HORÁRIA: de 2ª a 6ª feira (20h semanais). 

REMUNERAÇÃO: R$ 585,00  acrescido de R$ 66,00 de auxílio transporte 
 

 

Profa. Dra. Maria Cristina P. Gattai 

Coordenadora Geral de Estágios 


