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    EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE BIBLIOTECONOMIA 

 
A Associação de Docentes da Universidade Federal do Pará – ADUFPA-SS, torna pública a abertura 

do processo de seleção para preenchimento de 01 (uma) vaga para estagiário (a) do curso de 

Biblioteconomia da UFPA. O (A) candidato (a) selecionado (a) assinará um contrato de 6 (seis) 

meses, podendo ser prorrogado por igual período, ou ainda, interrompido de acordo com o 

desempenho do (a) estagiário (a) e do interesse da instituição. 

O (A) candidato (a) selecionado (a) receberá, a título de ajuda de custo, o valor mensal de R$ 750,00 

(Setecentos e cinquenta reais), mais vale transporte. 

Estarão aptos a se inscrever no processo seletivo alunos (as) do Curso de Arquivologia da UFPA 

que estejam devidamente matriculados a partir do 5º semestre e possuam conhecimentos básicos em 

informática. A seleção constará de análise do currículum vitae, histórico e entrevista. 

As inscrições ocorrerão a partir das 09h do dia 16/05/2022 e vão até as 17h do dia 20/05/2022, 

exclusivamente pelo email secretaria@adufpa.org.br. Qualquer inscrição realizada fora do prazo 

será automaticamente indeferida. Não nos responsabilizamos por falhas técnicas relativas à conexão 

com a internet. 

No ato da inscrição deverão ser anexados, em formato PDF, os seguintes documentos: Currículum 

Vitae, Histórico atualizado; comprovante de Matrícula do atual período letivo de 2022; cópia do 

RG, CPF e comprovante de residência; além da ficha de inscrição devidamente preenchida. 

O resultado das inscrições homologadas ocorrerá até as 23h 59min do dia 25/05/2021 e a entrevista 

com os candidatos pré-selecionados ocorrerá no dia 26/05, a partir das 9h, na Sede Administrativa 

da Adufpa – Altos do Setor Recreativo Vadião. 

O resultado final da seleção será divulgado no dia 30/05/22. 

 

 

Belém, 16 de maio de 2022. 

Atenciosamente, 
 

 

 

Diretora Geral da Adufpa 
 

ENSINO PÚBLICO E GRATUITO: DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO!! 

ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

RUA AUGUSTO CORRÊA, 1 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO GUAMÁ - SETOR DE RECREAÇÃO BAIRRO DO 

GUAMÁ - CEP No. 66075-110 - BELÉM(PA) 

FONES/WHATSAPP: (091) 98883-0818- Email secretaria@adufpa.org.br 
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