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Estágio 

 
Edital-FCS 01/2022 

 

Estarão abertas, de 25 a 28 de Outubro (até às 23h59), através do formulário eletrônico 

(https://dcp.fflch.usp.br/form/inscricao-para-estagio-audiovisu), as inscrições para duas 

vagas de estágio para o setor de audiovisual do Prédio de Filosofia e Ciências, 30 horas 

semanais,  com salário de R$ 1.212,00, mais auxílio transporte, perfazendo um total de 

(R$ 1.476,00)  

 

 Serão atribuições do Estagiário: 

- Ligar e desligar todos os equipamentos antes do início das aulas e eventos (computador, 

projetor, microfone, etc.); 

- Auxiliar nas gravações e transmissões on line, com a supervisão do técnico de 

audiovisual; 

- Proceder semanalmente a uma rotina de checagem de todos os equipamentos de forma 

que os mesmos estejam prontos para uso. Dependendo do caso, deverão solicitar 

manutenção dos mesmos. 

 

Requisitos: 

 Ser aluno de graduação matriculado a partir do 2º semestre dos cursos de Filosofia, 

Ciências Sociais, Geografia, História e Letras da FFLCH e demais unidades da 

USP* 

 Ter conhecimento básico de Inglês 

 Ter conhecimento de informática  (word, excell, power point) 

 

  

Documentos para a inscrição: 

 atestado de matrícula; 

 histórico escolar; 

 Currículo, com endereço, email e telefone; 

 RG; 

 CPF; 

 titulo de eleitor mais comprovante de quitação da última eleição; 

 

https://dcp.fflch.usp.br/form/inscricao-para-estagio-audiovisu
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Da Seleção: 

 Será feita em dia e hora marcados, comunicado através de email;   

 

 As(os) candidatas(os) serão avaliados por Comissão composta pelos quatro 

secretários dos departamentos de Antropologia, Ciência Política, Filosofia e 

Sociologia, e pelo Técnico de Audiovisual do Prédio de Filosofia e Ciências 

Sociais 

 

 Horário de estágio :  

 

Uma vaga, das 8h30 às 14h30 e a outra das 14h às 20 horas.  

 

 


