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RETIFICAÇÃO Nº 2, DE 19 DE ABRIL DE 2021 

 

Comunicamos a retificação dos Editais nº 47 a 52/2021-PROGEP, de 13 de abril de 2021, para preenchimento de vagas de Estágio Não Obrigatório, 

conforme se segue: 

1) No item 4.1. ,  

o Onde se lê: “O Processo seletivo de estágio não obrigatório visa o preenchimento de 16 (dezesseis) vagas no total [...]”;  

o Leia-se: “O Processo seletivo de estágio não obrigatório visa o preenchimento de 17 (dezessete) vagas no total [...]”. 

2) No item 4.1.6,  

o Onde se lê: “[...] 3 (três) vagas para pessoas pretas ou pardas (PPP) [...]”; 

o Leia-se: “[...] 4 (quatro) vagas para pessoas pretas ou pardas (PPP) [...]”. 

3) No Anexo I – Quadro de Vagas, na vaga para o curso de Cinema e Audiovisual, Edital nº 50/2021-PROGEP, da Secretária de Cultura – SECULT, 

em Perfil Esperado,  

o Onde se lê: “Estudante do curso de Cinema e Audiovisual, a partir do 5º período [...]”; 

o Leia-se: “Estudante do curso de Cinema e Audiovisual, do 1º ao 5º período [...]”. 

4) No Anexo I – Quadro de Vagas, na vaga para o curso de Cinema e Audiovisual, Edital nº 50/2021-PROGEP, da Secretária de Cultura – SECULT, 

em Habilidades,  

o SUPRIMIR o seguinte item: “Conhecimentos em pelo menos uma língua estrangeira (preferencialmente inglês)”. 
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5) No Anexo I – Quadro de Vagas, INCLUIR nova vaga de estágio para o Edital nº 52/2021-PROGEP, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

– PRPPG, conforme a seguir: 

 

EDITAL Nº 52/2021-PROGEP DE 13/04/2021 – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG 

Código 

da 

vaga 

Curso(s)¹  

Requisitos avaliados no processo de seleção 
Atividades a serem 

desenvolvidas 

Carga 

horári

a 

Superviso

r 
AC² PPP² PCD² 

Total 

de 

Vagas 

Unidade 

proponent

e da vaga 

Muni

cípio 
Perfil Esperado Habilidades 

ETG – 

000074

.4 

Informática, 

Engenharias 

e outros 

cursos de 

exatas. 

Estudantes de cursos da 

graduação na área de 

informática, 

engenharias ou exatas. 

Horário do estágio: 
período da tarde. 

Interesse por 

pesquisa e ciência, 

pró-atividade, 

organização, 

trabalho em equipe. 

. 

Serviços de atualização do site 

da PRPPG. Acompanhamento 

dos serviços nas plataformas da 

CAPES; MEC; CNPq; FAPES. 

Levantamento de dados dos 

PPGs. Atendimento às 

solicitações de dados da Proplan 

4h Eliza 

Bartolozzi 

Ferreira 

SIAPE 

2220230 

0 1 0 1 PRPPG Vitóri

a 

E-mail para inscrições e comunicações: diretoriaprppg@gmail.com 

¹ O estudante deverá estar matriculado a partir do período mínimo autorizado pelo colegiado do curso para realização de estágio. 

² AC = Ampla concorrência / PPP = Pessoas pretas ou pardas / PCD = Pessoas com deficiência 


