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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
                            Setor de Estágios 
                               EDITAL DE INSCRIÇÃO 
                         Programa Bolsa Estágio - PBE 

Estão abertas as inscrições aos (às) estudantes da PUC-SP, dos cursos de Graduação 
(Administração, Direito, Ciências Sociais, História, Ciências Socioambientais, Relações 
Internacionais, Serviço Social, Publicidade e Propaganda, Comunicação e Multimeios, Letras 
(Inglês/Português/Tradução), Comunicação das Artes do Corpo, Arte: História Crítica e Curadoria 
e Filosofia), interessados (as) em estagiar junto à Pró - Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias 
- PROCRC.  
  

INSCRIÇÃO: Até 16 de setembro de 2022.  
  
Documentos exigidos: Currículo atualizado, Histórico de notas (rendimento acadêmico) e carta de apresentação 
de percurso pessoal e profissional e justificativas de interesse pelo estágio.  
  
Orientação para inscrição: Entrega de currículo, histórico de notas e carta de apresentação e interesse no Setor 
de Estágios, localizado no subsolo do ERBM (Prédio novo).    
  
DIRIGIDO A: Alunos (as) matriculados (as)  a partir do 2º ano (até penúltimo ano).  
  
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: Possuir habilidades de gestão de redes sociais, ferramentas do Google e 
conhecimentos de pacote Office (noções de Excel, Word e PPT). Possuir boa redação e capacidades para gestão e 
participação em processos e políticas institucionais. Conhecer o conteúdo da página da PROCRC 
(https://www.pucsp.br/procrc).  

  
Atividades a serem desenvolvidas:   

                  1 – Desenvolvimento, gestão e acompanhamento de eventos culturais, processos institucionais e 
políticas de inclusão   

 social promovidos pela Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias, nos campi da PUC-SP.  
2 – Participação nos fluxos de comunicação entre setores Acadêmico-Administrativos da 
Universidade e Setores Estudantis.  

  
SELEÇÃO: Análise de currículo e documentos, aplicação de prova (redação) e entrevistas em datas a serem 
indicadas pela PROCRC.  
  
VAGAS: 01 (uma) vaga para início imediato e formação de cadastro para futuras contratações.  
  
Política afirmativa de reserva de vagas: candidatos (as) pretos (as), pardos (as) e indígenas terão prioridade na 
seleção para o preenchimento inicial de 30% das vagas. Caberá ao (à) candidato (a) escolher se está concorrendo 
ao processo seletivo por meio dessa política afirmativa e indicar tal escolha na carta de apresentação, a partir do 
autoreconhecimento étnico racial. Na ausência de interessados, todas as vagas serão destinadas à ampla 
concorrência.  
  
CARGA HORÁRIA: 20h semanais  
HORÁRIO DO ESTÁGIO: a definir  
Bolsa-auxílio: R$ 608,00 e auxílio transporte  
  

                                                                   Coordenação: Profa. Dra. Mônica de Melo  
                                                              Pró-Reitora de Cultura e Relações Comunitárias  

 

https://www.pucsp.br/procrc

