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Estágio no Setor de Projetos 

Instituto de Relações Internacionais e BRICS Policy Center 

Supervisão: Clara Costa de Souza 

O Setor de Projetos tem como objetivo prover o apoio à pesquisa científica realizada no 

IRI/PUC-Rio e no BRICS Policy Center. Os professores têm projetos de pesquisa com 

financiamento nacional e internacional, de organização de eventos, de auxílio para 

pesquisador visitante e de editoração de revista.  

As tarefas do setor de projetos são, principalmente: 

- Apoio na elaboração de projetos para captação de recursos nacionais e internacionais; 

- Montar cronogramas de execução e orçamentos; 

- Monitoramento da execução dos projetos ativos; 

- Redação de relatórios (no caso de eventos) e prestação de contas. 

Requisitos e condições: 

Ser aluna(o) do Instituto de Relações Internacionais do 3º ao 5º período, com 

disponibilidade para ficar no mínimo 01 ano no estágio, podendo renovar por mais 01 

ano.  

Indispensável: 

- Excel básico; 

- Word intermediário; 

- Inglês fluente; 

- Boa redação em Português; 

- Autonomia, pró-atividade, dedicação e organização. 

Dedicação: 20 horas semanais.  

Remuneração: bolsa estágio padrão PUC-Rio. 

Tarefas do estagiário: 

- Busca ativa por editais disponíveis nos sites da CAPES, FAPERJ e CNPq e na 

Plataforma Financiar; 

- Auxiliar o Setor na solicitação de financiamentos nacionais e internacionais; 

- Auxiliar o Setor no controle financeiro dos projetos nacionais e internacionais; 

- Auxiliar no controle da documentação física e digital dos projetos nacionais e 

internacionais; 

- Estabelecer contatos com empresas e realizar as compras previstas nos projetos; e 

- Participar na redação dos relatórios técnicos e prestação de contas.  
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Processo seletivo: 

Enviar CV e carta de motivação até o dia 24/03/2023, para clarac.souza@puc-rio.br, com 

cópia para luana.oliveira@puc-rio.br. 

- Entrevistas: 27 a 31/03/2023. 

- Resultado: até o dia 13 de abril. 

- Período de início: maio de 2023. 
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