
 
 
 

EDITAL SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO/A N.02/2020 

 

 

Este edital tem por objetivo estabelecer regras, critérios e informar prazos do 

processo de seleção de estagiário/estagiária para atuar no Projeto “Egon Schaden: 

organização do acervo para a preservação do legado e da memória” a ser realizado pelo 

Instituto Egon Schaden (IES), entre julho e dezembro de 2020, com recursos do Prêmio 

Elisabete Anderle de Apoio à Cultura/Patrimônio Cultural – Edição 2019.  

 

 

A – VAGAS E VALOR DO ESTÁGIO 

Serão selecionados estagiários/estagiárias para atuar no Projeto “Egon Schaden: 

organização do acervo para a preservação do legado e da memória” entre julho e 

dezembro de 2020. 

Vagas: 01 (uma) + Cadastro Reserva 

Valor mensal: 400,00 (quatrocentos reais)   

Vigência do contrato – julho a dezembro de 2020 

  

B - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Para ser contemplado com o estágio, o candidato ou candidata deverá preencher os 

seguintes critérios: 

I – Possuir idade mínima de 16 anos, sendo recomendável ser maior de 18 anos; 

II – ser residente no município de São Bonifácio; 

III – ter disponibilidade de tempo em horário pré-determinado não superior a 20 horas 

semanais para atuar no Projeto “Egon Schaden: organização do acervo para a 

preservação do legado e da memória” a ser realizado entre julho e dezembro de 2020 na 

sede do Instituto Egon Schaden (IES) no centro de São Bonifácio;  

IV – ter conhecimento de informática; 

V – participar de todas as etapas de seleção: preenchimento da ficha de inscrição, 

entrega dos documentos e da carta de motivação e participação em entrevista presencial. 

 

C – PROCESSO DE SELEÇÃO  

O processo de seleção de estagiário/estagiária será feito em três (3) etapas: 

 

ETAPA 01. INSCRIÇÃO  

As inscrições devem ser feitas de 10 a 12 de julho de 2020 no email - 

taniawelter@yahoo.com.br 

 

A. Enviar no corpo da mensagem os seguintes dados: nome completo, número do 

RG, número do CPF, endereço completo, telefone(s) para contato com DDD, 

endereço de email, escolaridade. 

mailto:taniawelter@yahoo.com.br


 
 
 

B. Enviar em anexo, cópia do RG, CPF e comprovante de escolaridade.  

C. Escrever e enviar no corpo da mensagem uma carta de motivações para trabalhar 

neste projeto com, no mínimo, 10 linhas. 

 

ETAPA 02. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições homologadas e horários das entrevistas serão publicadas no facebook do 

Instituto Egon Schaden e enviadas por email até 9 horas do dia 13 de julho de 2020.  

 

ETAPA 03. ENTREVISTAS PRESENCIAIS 

Serão realizadas entrevistas presenciais no dia 13 julho de 2020, a partir de 18 horas, na 

sede do Instituto Egon Schaden, na Rua do Agricultor, n. 153, São Bonifácio.  

 

D – DATAS  

  

Prazos da Seleção: 10/07/2020 a 13/07/2020  

Resultado da Seleção: 14/07/2020 

Início dos Trabalhos: 14/07/2020 

  

 

 

  

São Bonifácio, 09 de julho de 2020.  

  

  

Tânia Welter 

Bianca Mara Souza 

Rosane Schaden Preuss 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 


