
                                                                    
 
 

 
Fundação Perseu Abramo – Centro Sérgio Buarque de Holanda 

R. Francisco Cruz, 234 – CEP: 04117-091 – SP/SP 
Tel.: 5571-4299 – Fax: 5573-3338 – http:/www.fpabramo.org.br 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

O Centro Sérgio Buarque de Holanda – Documentação e Memória Política, da Fundação Perseu Abramo, 
abre inscrições à participação de processo seletivo para duas vagas de estágio remunerado e para a formação 
de cadastro de reserva. 
 
Poderão participar: 
• Estudantes do curso de história, regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, 
com frequência efetiva nos cursos de graduação de nível superior reconhecidos pelo Ministério da 
Educação, e que o declarem, por meio de Termo de Convênio devidamente assinado; 
• Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos, conforme 
previsto no §5°, art. 7º da Resolução n.1 do CNE/CEB, de 21 de janeiro de 2004 (Conselho Nacional de 
Educação), e estar, preferencialmente, cursando entre o 2º e 6º semestres 
 
Perfil: 
• Habilidade para trabalhar em equipe, boa comunicação, criatividade, escrita, iniciativa, interesse em 
organização, informatização, digitalização, pesquisa e difusão de acervos históricos relacionados à história 
política, social e cultural. 
• Disponibilidade: 20 horas semanais no período de segunda à sexta-feira (História Bacharelado e 
Licenciatura);   
Informações gerais: 
1. Requisitos: acadêmicos que estão cursando História Bacharelado e História Licenciatura; 
2. Inscrições: 18 a 31 de março de 2021; 
3. A contratação tem validade de 12 meses podendo ser prorrogada para mais 12 meses; 
4. O estágio terá início a partir da data e assinatura do contrato; 
5. Ao final do estágio, o(a) estagiário(a) receberá CERTIFICADO; 
6. O(A) estagiário (a) receberá mensalmente a bolsa de complementação educacional no valor de 

R$ 940,00 + vale transporte e ticket refeição. Será considerada para efeito de cálculo do pagamento da 
bolsa, a frequência mensal do estagiário; 

7. A prova e a entrevista ocorrerão presencialmente e serão marcadas pelo e-mail indicado; 
8. O resultado do Processo Seletivo será divulgado pelo e-mail dos candidatos. 
 
Inscrição: 
Preencher o formulário através do link abaixo, até o dia 31de março, e anexar seu Curriculum Vitae: 
https://forms.office.com/r/0SNRVzsi87 
 
São Paulo, 18 de março de 2022 
Centro Sérgio Buarque de Holanda, Documentação e Memória Política 
Fundação Perseu Abramo 

https://forms.office.com/r/0SNRVzsi87

