
Edital 001/2021/ IPDIR / IP
Recrutamento para Vaga de Estágio não-obrigatório

A Direção do Instituto de Psicologia - IP torna público o Edital 001/2021/ IPDIR/ IP
de Recrutamento e Seleção para vaga de Estágio a ser preenchida por discente de
Ensino Superior. O IP procura pessoas dispostas a trabalhar em equipe, que
possuam fluência em Libras, sejam solícitas ao aprendizado contínuo e à
valorização do Serviço Público na Universidade e mantenham-se alinhadas aos
princípios e interesses da Administração Pública Federal.

A. O Recrutamento será divido em duas fases, a saber:

1ª. Recebimento dos currículos (com foto) exclusivamente por e-mail e
acompanhado do Histórico Escolar do candidato (obrigatório);

2ª. Análise do currículo e escolha dos candidatos que seguirão para a etapa de
Seleção – informados por e-mail.

B. Entrevistas individuais;

As fases da Seleção serão realizadas remotamente pela Plataforma Teams,
utilizada pela Universidade de Brasília - UNB. Os horários e links serão enviados via
e-mail ao candidato(a) selecionado(a) para a entrevista.

Em momento oportuno, o resultado final será informado individualmente ao(à)
candidato(a) selecionado(a), via e-mail, para que seja encaminhada a
documentação exigida para a contratação junto a Coordenadoria de Estágio da
UnB.

Disposições Gerais tratam das características do Estágio, Conhecimento Básico, e
informações técnicas das vagas – Carga Horária; Horários expediente, Bolsa,
Período da Contratação e Informações Gerais - serão ofertadas pelo Instituto de
Psicologia.

1. Características do Estágio não-obrigatório:

● Organizado(a) e Proativo(a);
● Fluência em Libras;
● Criação e Edição de Artes para divulgação;
● Atividades administrativas pertinentes à Graduação.



2. Conhecimento Básico: Fluência em Libras; Conhecimentos em
Informática (Pacote Office);

3. Carga Horária: 30 horas semanais (segunda a sexta);

4. Horários: (especificamente nesses horários)

a. Segunda, Quarta e Sexta: 8h - 12h e 14h - 16h; e
b. Terça e Quinta: 8h – 14h

5. Bolsa: R$ 1.125,69 + 0,19 (seguro);

Total: R$ 1.125,88 (um mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e oito
centavos)

6. Período de Contratação: agosto/2021 a dezembro/2021, podendo
ser prorrogado a critério da Direção.

7. Alunos cursando a partir do 2º Semestre: Letras ou Psicologia.

8. Interessados devem enviar Currículo atualizado para estagiosipd@unb.br
20/07/2021 - 22/07/2021 - anexar o Histórico Escolar atualizado (obrigatório)
e os certificados em Libras, caso formação na área.
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