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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 e pesquisadores do ORI. 

 
Inscrição: Até 06 de dezembro de 2019. 
Documentos exigidos: Currículo atualizado e Histórico de Notas (rendimento acadêmico). 
 
Local de inscrição: CGE - Coordenadoria Geral De Estágios, no subsolo do prédio novo ou pelo site 
http://oportunidades.pucsp.br/empregos/vaga/812307/Estagio-em-Rela--es-
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 iniciativa, boa redação, capacidade de 
concentração, organização e disposição para trabalhar em equipe. 

 
Atividades previstas para o (a) estagiário (a) são: Suporte à coordenação do curso de Relações 
Internacionais, aos professores do Departamento e pesquisadores do ORI. Levantamento de bibliografia e 
acompanhamento de novas aquisições junto à Biblioteca. Agendamento, acompanhamento do trâmite e 
auxílio na realização de eventos relacionados à área de Relações Internacionais. Comunicação institucional do 
ORI, através de gerenciamento das listas de e-mails do curso, interlocução externa e divulgação de atividades, 
palestras e estágios. Tarefas administrativas em geral, coleta e organização de materiais tais como banco de 
dados de TCCs do curso e apoio na organização das bancas. 

 
Seleção: Análise de currículo, dinâmica para teste de habilidades e entrevista (a serem agendadas para a 
semana posterior e divulgadas aos candidatos 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 e auxílio transporte 

Coordenadoria Geral de Estágios 
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