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EDITAL 

Processo seletivo de estágio para graduandos (as) do curso de Relações Internacionais 
no Laboratório de Cooperação e Financiamento Internacional para o 

Desenvolvimento – LACID | BRICS Policy Center. 

 
Projeto: “Presença da China na América Latina e no Brasil” 

 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 01 (uma) vaga no Laboratório 
de Cooperação e Financiamento Internacional para o Desenvolvimento – LACID do 
BRICS Policy Center, o think tank do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. 
Trata-se de uma posição envolvendo 20 horas semanais de trabalho com duração de 
06 (seis) meses, renováveis. O início do trabalho está previsto para o dia 03 de agosto 
de 2020. 
 
IMPORTANTE: Até que a Puc-Rio considere seguro nosso retorno às atividades 
presenciais, o estagio será cumprido de forma remota, respeitando a carga horária 
semanal. 
 
 
1. REQUISITOS:  
 
O (A) candidato (a) deve:  
 
 Estar regularmente matriculado (a) na GRADUAÇÃO de Relações Internacionais da 

PUC-Rio;  
 Estar disponível para cumprir a carga horária acima especificada; 
 Ter cursado ou estar cursando pelo menos 1 (uma) disciplina sobre 

DESENVOLVIMENTO; 
 Ter conhecimento do pacote Office; 
 Desejável nível avançado de inglês; 
 Desejável nível intermediário de espanhol. 

 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DA VAGA: 
 
 O (A) candidato (a) deve ter habilidade e/ou interesse em pesquisa, obtenção e 

gerenciamento de dados, organização de eventos e utilização de instrumentos de 
comunicação. 
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3. INSCRIÇÕES:  
 
As inscrições serão realizadas de 02/07/2020 à 15/07/2020, através do e-mail 
bpc@bricspolicycenter.org com o título “seleção estágio LACID”. Para participar, envie 
os seguintes documentos: 
 
 Seu currículo; 
 Histórico escolar da PUC-Rio com CR; 
 Uma breve carta explicando porque o estágio no LACID BPC é de seu interesse. 
 
 
4. ETAPAS DE SELEÇÃO: 
 
1ª Etapa: Análise de currículos (eliminatória); 
 
2ª Etapa: Os (as) candidatos (as) pré-selecionados (as) serão convidados (as) para 
entrevistas que ocorrerão online na plataforma Zoom a partir do dia 20 de julho de 
2020 em horários a serem definidos.  
 
 
5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  
 
Os (As) candidatos (as) serão informados de maneira individual em seus respectivos e-
mails, até o dia 27 de julho de 2020. 
 
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
 O valor da Bolsa é de R$ 757,80 + auxílio transporte. Valor total aproximado de 

R$970. 
Obs.: O auxílio transporte só será recebido quando as atividades presenciais 
voltarem.   

 
 

Para mais informações: bpc@bricspolicycenter.org 
 
 

Acompanhe mais notícias sobre o LACID na página do BPC e boa sorte no processo! 
 


