
Sociedade Beneficente Sopa dos Pobres  
Fundada em 05 de junho de 1931 

Rua Santo Antônio, no 110, térreo, Centro 

Juiz de Fora, Minas Gerais 

 

EDITAL Nº 2 DE 30 DE AGOSTO DE 2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO 

 

A Sociedade Beneficente Sopa dos Pobres, com sede situada à Rua Santo 

Antônio, nº 110, informa à instituição de ensino Universidade Federal de Juiz de Fora, 

através da Faculdade de Serviço Social, a abertura de vaga para estágio remunerado, sob 

as condições descritas abaixo. 

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1. Poderão participar do processo seletivo estudantes: 

a) Regularmente matriculados no curso de Serviço Social da FSS/UFJF, com 

frequência efetiva e período correspondente ao Estágio Obrigatório em Serviço Social; 

1.2. O regime do estágio poderá ser de até 04 (quatro) horas diárias – 20 

(vinte) horas semanais, com cumprimento de segunda a sexta-feira de 08h às 12h.  

1.3. O valor da Bolsa-Estágio corresponderá: 

 a) R$ 300,00 por mês 

b) Não haverá pagamento de vale-transporte 

 

2- DAS VAGAS: 

2.1- Será disponibilizada uma (01) vaga de estágio.  

SELEÇÃO: 

2.1 – Os/as alunos/as deverão se inscrever previamente para participar do processo 

seletivo, por meio de link enviado em anexo, para participar do processo seletivo; 

2.2 – O processo seletivo será realizado por meio de uma entrevista coletiva que 

ocorrerá dia 16/09/2022 às 09 horas, em modalidade presencial, na rua Santo Antônio, nº 

110, sede da Sopa dos Pobres; 

a) A entrevista corresponderá ao conhecimento geral de matéria do Serviço Social, 

entendimento do Projeto Ético Político e das atribuições do Assistente Social na política 

de Assistência Social e Segurança Alimentar.  

b) O resultado será informado a coordenação, até o dia 19/09/2022, que 

encaminhará e orientará à coordenadora de campo sobre os trâmites necessários para que 

o/a aluno/a selecionado se insira no campo de estágio.  



Sociedade Beneficente Sopa dos Pobres  
Fundada em 05 de junho de 1931 

Rua Santo Antônio, no 110, térreo, Centro 

Juiz de Fora, Minas Gerais 

ANEXO I 

 

Link para inscrição: 

 

https://forms.gle/YLh5vffZrggYXkPbA 

 

 

Geíza T Silva – CRESS 21865- 6ª R 

Assistente Social  

Sociedade Beneficente Sopa dos Pobres 

(32) 3211-8401 

https://forms.gle/YLh5vffZrggYXkPbA

