
 
 

 
 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O 

PREENCHIMENTO DE 1 VAGA PARA A FUNÇÃO DE 

ESTAGIÁRI@, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TEORIA 

LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA. 

 
Estarão abertas, no período de 20/03/2023 a 05/04/2023, as inscrições para a 
contratação de 01 (um) estagiári@, com carga horária de 30h/semanais, com 
salário em torno de R$ 1.212,00 (+ auxílio-transporte). Para que @ alun@ 
obtenha a concessão do estágio, é obrigatório que esteja regularmente 
matriculado em qualquer Curso de Graduação da USP e que tenha cursado pelo 
menos um semestre. 
 
Obs1: Fica vedada a concessão de estágio remunerado em órgão da USP a 
estudante beneficiado por outro programa de bolsa. 
 
Obs2: Duração do estágio, não superior a um ano, e a possibilidade de 
prorrogação, limitada a duração total do estágio a 2 anos; 
 
 
 
SERÃO ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO: 

 Organização, seleção, comparação, digitalização do acervo do falecido 
Prof. Dr. Alfredo Bosi, o que inclui artigos, livros, reportagens, 
entrevistas, cadernos, Cartas manuscritas, fotografias, textos inéditos, 
documentos vários, material audiovisual. 

 Auxiliar na montagem de uma exposição à volta deste material. 

 Ter bom nível de conhecimento de textos críticos, literários e históricos. 

 Familiaridade com a organização de arquivos. 

 Conhecimentos de internet assim como aplicativos para comparação de 
textos 

 
 
DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 

 Ficha de Inscrição 

 Atestado de matrícula; 

 Histórico escolar; 

 RG; 

 CPF; 



 
 

 
 

 Título de eleitor mais comprovante de quitação da última eleição; 

 No caso de homem, entregar também atestado de reservista; 

 Agência e número da conta corrente no Banco do Brasil. 

 Currículo Vitae 
 
As inscrições serão feitas no Departamento de Teoria Literária e Literatura 
Comparada – Prédio de Letras da FFLCH: Sala 35. Das 9h às 15h. 
 
 
 
DA SELEÇÃO 
 
A seleção, que será feita em dia e hora marcados pela secretaria por meio de e-
mail, dos candidatos acontecerá no período de 10 a 14/04/2023. 
 
 
Obs: Os dias, horas e local de trabalho serão acertados, posteriormente, com o 
Estagiário. 
 


