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Edital nº. 09/2017 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2017 PARA ESTAGIÁRIO(A) 

 

A Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP, fundação pública vinculada à 

Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, 

sem fins lucrativos, com privilégios legais atribuídos as entidades de utilidade publica, 

instituída pelo Decreto nº 11.656, de 11 de fevereiro de 1969, com sede à Rua Alvarenga, nº 

794, Cabeças, Ouro Preto-MG, tendo em vista suas atribuições legais conferidas pelo art. 7ª do 

decreto 45.807, de 13 de dezembro de 2001, torna público que estão abertas as inscrições para 

Processo Seletivo para contratação de estagiário (a), para atuação na área de Departamento 

Pessoal – Recursos Humanos da FAOP nas condições estabelecidas neste edital. 

 

 

1 - VAGAS 

 

Curso Vagas Local 

Administração  01 Departamento Pessoal - Recursos 

Humanos da Fundação de Arte de 

Ouro Preto – situado na Rua 

Alvarenga, 794, bairro Cabeças, 

Ouro Preto –MG.  

 

 

 

2 - REQUISITOS 

 

O(a) estagiário dever ter disponibilidade de 20 horas semanais matutinas, distribuídas  em 

4 (quatro) horas diárias, realizadas no período de 8 :00 h às 12:00 h. 

 

O(a) estagiário deverá estar regularmente matriculado(a) em curso de Administração, não 

estar cursando o último ano do curso e ter interesse em desenvolver as seguintes 

atividades: 

 

Folha de ponto dos servidores, ler o jornal Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 

auxiliar no arquivamento de documentos,  acompanhar os emails, controle de informações, 

auxiliar em tarefas diversas que podem surgir e outras atividades correlacionadas.  

 

 

3 – INSCRIÇÕES  

 

Os documentos relacionados abaixo deverão ser enviados para o endereço eletrônico 

pessoal@faop.mg.gov.br, cujo assunto deverá ser “Vaga de Estágio”, no período de 

12/12/2017 à 15/12/2017: 

mailto:pessoal@faop.mg.gov.br
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a) Comprovante de matrícula no curso de Administração; 

b) Histórico Escolar atualizado; 

c) Currículo Vitae com documentos comprobatórios. 

 

 

4 – PROCESSO SELETIVO 

 

 

Os candidatos serão avaliados por meio de Currículo Vitae e Entrevista. 

 

 

Os 05(cinco) primeiros candidatos classificados, por meio da análise curricular, serão 

convocados para entrevista a ser realizada no dia 18/12/2017, no Departamento de Pessoal 

(RH) da FAOP, com sede à Rua Alvarenga, nº 794, Cabeças, Ouro Preto-MG. 

 

5 -   DOS PRAZOS: 

 

O resultado final do Processo Seletivo será no dia 19/12/2017 no site da Fundação de 

Arte. 
 

O Estágio terá inicio no dia 08/01/2018. 

 

A vigência do estágio será de até 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período.  

 

 

6 -   BOLSA 

 

O(a) estagiário(a) receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta 

e oito reais e cinquenta centavos) mensais, vale-transporte municipal da cidade de Ouro Preto  

e seguro de vida.  

 

 

7 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A – O Edital tem a validade de 90 dias, entrando em vigor na data de sua publicação. 

 

B – As partes se obrigam à observar as disposições constantes da Lei nº 11.788 de 25 de 

setembro de 2008. 

 

Ouro Preto, 07 de dezembro de 2017. 

 

 

  

Júlia Amélia Mitraud Vieira 

Presidente FAOP 


