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Faculdade Damas da Instrução Cristã 

Curso de graduação em Relações Internacionais 

Núcleo de Estudos e Atuação em Relações Internacionais 

 

EDITAL DE ESTÁGIO – SECRETARIA EXECUTIVA E INTERNACIONAL 

 

A Coordenação do Bacharelado em Relações Internacionais e o Núcleo de Estudos e 

Atuação em Relações Internacionais - NEARI - tornam público o presente edital de 

chamada para apresentação de currículos para preenchimento de vagas de estágio na 

Secretaria Executiva e Internacional do núcleo, a começar a partir do 1º semestre de 

2021.  

 

1) Das vagas:  

Serão ofertadas 3 (três) vagas de estágio não-remunerado no NEARI.  

 

2) Da carga horária:  

Os discentes que forem selecionados para a secretaria deverão cumprir uma carga 

horária semanal de 10h.  

 

3) Das atribuições e das atividades:  

Os discentes selecionados para a secretaria executiva e internacional do NEARI 

deverão desempenhar as seguintes atividades:  

3.1) apoiar e secretariar as ações do NEARI;  

3.2) apoiar a revisão dos textos quanto às normativas da Revista NEARI; 

3.3) auxiliar na formação das parcerias do NEARI com outros órgãos institucionais na 

área de relações internacionais;  

3.4) apoiar a organização de eventos locais, regionais, nacionais e internacionais;  

3.5) ajudar a coordenação do curso e do NEARI com os outros estagiários dos projetos 

desenvolvidos no núcleo;  

3.6) apoiar o gerenciamento as mídias sociais e contribuir na divulgação dos eventos 

realizados pelo NEARI entre o público externo e interno;  
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3.7) contribuir para a organização das simulações que o núcleo realizará, seja 

internamente ou com parceria, da atuação em relações internacionais;  

3.8) apoiar as atividades gerais desenvolvidas no âmbito do NEARI.  

 

4) Dos casos omissos:  

4.1) Os casos omissos serão deliberados pelo comitê de avaliação. 

 

5) Da Inscrição e Seleção:  

5.1) Para inscrição na seleção, os discentes interessados deverão enviar o nome 

completo, o histórico de notas da graduação em Relações Internacionais e telefone de 

contato para o e-mail do NEARI: neari@faculdadedamas.edu.br;  

5.2) Os alunos e as alunas a partir do 2º período do curso de Relações Internacionais 

estão habilitados a concorrer as vagas;  

5.3) A seleção dos discentes será feita pela Comissão de Avaliação composta pela 

Coordenação do NEARI, pela Coordenação de Curso e Coordenação de Graduação.  

Os critérios empregados para a avaliação das inscrições homologadas serão os 

seguintes: 

a) Discentes que ainda não fizeram estágio seja no NEARI ou em qualquer outra 

Instituição; 

b) A seleção será realizada mediante análise da média global do histórico da graduação 

em Relações Internacionais;  

c) Em caso de empate será utilizado o critério de coeficiente de rendimento do histórico 

escolar, analisado em face dos períodos efetivamente cursados; 

5.5) O resultado final será divulgado no site da Faculdade Damas da Instrução Cristã.  

5.6) Os prazos deste Edital, são os seguintes: 

Inscrição (envio dos dados para o e-mail do NEARI): de 10/03 a 19/03 de 2021 

Análise dos documentos: 20 de março de 2021 

Divulgação do resultado: 24 de março 2021 

 

 

 

 

 


