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Edital 009/2022 

 

 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO 

CURSO DE DANÇA 

 

O Agros - Instituto UFV de Seguridade Social está selecionando 1 (um) estudante do curso de Dança 

para exercer atividade de estágio extracurricular remunerado no Semente - Serviço de Atenção à Saúde 

Mental, da Gerência de Saúde, por um período de seis meses, com jornada semanal de 08 (oito) horas 

semanais para desenvolver,  junto aos pacientes do Serviço, oficina terapêutica de expressão corporal. 

 

Esta tem como intuito oferecer aos pacientes um trabalho articulando arte, dança e corpo, trabalhando 

com noções de movimento, espaço, corpo, sensações, emoções e sentimentos. Além de realizar a 

oficina, o estagiário deverá fazer planejamento e relatórios das atividades exercidas e auxiliar a equipe 

técnica na elaboração e execução de trabalhos afins, sob a supervisão da equipe técnica do serviço.  

 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

1. Ser estudante dos cursos de Dança da Universidade Federal de Viçosa 

2. Ter concluído 50% (cinquenta por cento) dos créditos exigidos pelo curso; 

3. Ter disponibilidade de horário: terça a sexta-feira (08 às 12h); 

4. Ter conhecimentos de informática (Word, Excel e Powerpoint); 

5. Ter interesse por desenvolver práticas em saúde mental utilizando ferramentas de sua área de 

formação; 

6. Ter interesse pelo trabalho em uma equipe interdisciplinar. 

7. Não colar grau no segundo semestre de 2023; 

 

INSCRIÇÃO: 

O período de inscrição vai de 15/06/2022 à 26/06/2022. Os interessados deverão preencher o currículo 

no formulário disponível no site do Agros (www.agros.org.br) e anexar o histórico escolar atualizado. 

http://www.agros.org.br/
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Caso não tenha o histórico escolar em arquivo eletrônico, favor entregá-lo na sede do Agros, à Av. 

Purdue, s/n, Campus da UFV, dentro do período de inscrição. 

 

 A seleção constará com as seguintes etapas eliminatórias: 

1. Análise de currículo; 

2. Entrevista. 

 

 

BENEFÍCIOS: 

 Seguro contra acidentes pessoais; 

 Bolsa no valor de R$242,40 + Auxílio Transporte no valor de R$40,00 para 8 horas semanais. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 Caso não seja identificado candidato com o perfil necessário para as demandas do Instituto no 

momento, o Agros reserva-se o direito de não aprovar nenhum candidato; 

 O Agros não se responsabiliza por inscrição ou documentação que não forem recebidas pelo 

Instituto em função de problemas de infraestrutura de informática, como, por exemplo, no 

computador ou internet do candidato. 

 

 

 

Viçosa, 15 de junho de 2022. 

 

 

 

Cláudio Furtado Soares 

Diretor Geral 
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