
 
 

FACULDADE DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ 

COORDENAÇÃO GERAL DE GRADUAÇÃO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

LABORATÓRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR 

EDITAL DE SELEÇÃO  

EDITAL 02/2022 

  

A Coordenação Geral de Graduação, a Coordenação do Curso de Relações Internacionais, 

o NEARI – Núcleo de Estudos e Atuação em Relações Internacionais e o Laboratório de 

Comércio Exterior - LABCOMEX - tornam público o presente edital de chamada para 

preenchimento de vagas de estagiários para o projeto do Núcleo de  Prática em 

Cooperação e Negócios Internacionais – NPCN,  com início no semestre corrente. 

 

I) Das vagas: 

Serão ofertadas 04 vagas de colaboração não-remunerada no Laboratório de Comércio 

Exterior para discentes a partir do 1º período do curso de Relações Internacionais. As 

vagas serão distribuídas da seguinte maneira: 

a) Discente Conteudista – participação na elaboração de conteúdos e artigos para o 

Podcast conforme alínea III deste edital; 

II - Da carga horária: 

Os discentes que forem selecionados deverão cumprir uma carga horária semanal de 4 

(quatro) horas contabilizados os encontros de gravação que acontecerão semanalmente, 

às sextas-feiras, em cronograma a ser organizado após a seleção dos discentes. 

III - Das atribuições e das atividades: 

Os discentes selecionados deverão desempenhar as seguintes atividades: 

a. Participar das gravações do podcast. 

b. Participar da elaboração textos e materiais de apoio para as gravações. 



 
c. Contribuir com artigos que serão publicados na página do Laboratório de Comércio 

Exterior, como material complementar dos episódios do podcast. 

d. Desempenhar as atividades de suporte para a coordenação, edição e produção do 

podcast.  

e.  Auxiliar na organização do Seminário de Comércio Exterior. 

f. Contribuir no desenvolvimento e na divulgação das atividades relacionadas ao Projeto 

do Núcleo de Prática em Cooperação e Negócios Internacionais - NPCN 

g. Atividades gerais desenvolvidas no âmbito do Laboratório de Comércio Exterior e do 

projeto do Núcleo de Prática em Cooperação e Negócios Internacionais - NPCN. 

IV. Da seleção:  

a. Os discentes interessados deverão enviar currículo lattes e histórico escolar para o e-

mail labcomex@faculdadedamas.edu.br no período de 22/04 a 28/04.  

As entrevistas serão realizadas por uma banca de docentes constituída por: Coordenação 

Geral de Graduação, Coordenação do Curso de Relações Internacionais, Coordenador do 

Lab Comex e Coordenação do NEARI, no dia 29/04 às 17h. 

b. Os discentes a partir do 1º período estão habilitados a concorrer as vagas; 

c. As candidaturas serão analisadas pelo comitê de avaliação, seguindo os seguintes 

critérios: 

c.1. estar regularmente matriculado e cursando a graduação de Relações 

Internacionais; 

c.2. ter disponibilidade de 04 (quatro) horas semanais para a realização das 

atividades; 

c.3. maiores notas de aproveitamento do rendimento acadêmico. 

 

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

prazo máximo de 05 dias úteis. 

 

 



 
 

V - Dos casos omissos: 

Os casos omissos serão deliberados pelo comitê de avaliação constituído pelos membros 

do Laboratório de Comércio Exterior, membros do Núcleo de Prática em Cooperação e 

Negócios Internacionais, coordenação do NEARI e coordenação do curso de Relações 

Internacionais e Direção Geral. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Serão atribuídas 25 horas de Atividades Complementares pelo exercício no Estágio 

Voluntário. 

Cada candidato poderá concorrer somente a uma vaga. 

Os horários do exercício do Estágio Voluntário não poderão coincidir com os horários de 

aulas das disciplinas nas quais o estagiário estiver matriculado. 

É facultado a quem exerceu o Estágio Voluntário concorrer a outra seleção. 

Na hipótese de desistência de candidato classificado, será chamado o com nota 

imediatamente seguinte. 

São irrecorríveis as decisões das Bancas Examinadoras. 

 

 

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE  

Recife, 20 de abril de 2022. 

Profa. Dra. Nadia Patrizia Novena 

Coordenação do Curso de Relações Internacionais 

Coordenação Geral de Graduação  

 

 


