EDITAL UESC Nº 153
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna público que se encontram abertas as inscrições para Recrutamento e Seleção de Estagiários para atender ao Museu da Casa Verde, nos termos do Decreto Estadual nº 2.228/93.

1. DAS INSCRIÇÕES:
PERÍODO
De 13 a 21 de novembro de 2001
HORÁRIO
Das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:0000 horas e das 17:00 às 21:00 horas
LOCAL
Protocolo Geral da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho
CLIENTELA
Alunos regulares dos cursos de graduação em História e Comunicação Social, matriculados a partir do 3º semestre
DOCUMENTAÇÃO
Ficha de inscrição preenchida; cópia da carteira de identidade e do CPF; comprovante de matrícula e cópia do histórico escolar; Curriculum Vitae comprovado; declaração do candidato informando o tempo de integralização do curso.
VAGAS
·	03 (três)
TURNO
·	Matutino ou vespertino

2. DA SELEÇÃO: 
DATA/HORÁRIO
Dia 23 de novembro de 2001, às 09:00 horas
LOCAL
Centro de Documentação e Memória Regional – CEDOC, 3º andar da Torre Administrativa
AVALIAÇÃO
A seleção constará do exame do Desempenho Escolar e Entrevista. No desempenho escolar, serão levados em conta: a média das notas, a frequência e a regularidade com que o aluno vem acompanhando o curso, observando-se os seguintes critérios: 1) cumprimento da documentação solicitada no Edital; 2) bom desempenho acadêmico; 3) disponibilidade de tempo para as atividades. 
OBSERVAÇÃO
Necessária a presença do candidato nas datas e horários acima especificados

3.  DO ESTÁGIO.
O Estágio terá duração de 06 (seis) meses, podendo ser renovado por mais 06 (seis) meses, vedada a prorrogação após esse período.

4. DA REMUNERAÇÃO
      Ao estagiário será concedida e paga uma Bolsa Auxílio à Educação pelo Trabalho, cujo valor obedece ao fixado pelo Diário Oficial do Estado nº 17.376, de 26/04/2000.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 13 de novembro de 2001
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