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Programa de estágio remunerado da EOPSS
Missão:
O Programa de estágio remunerado da EOPSS promove um caminho acessível e justo, e está buscando diversos alunos
universitários e de pós-graduação interessados em seguir uma carreira gratificante em segurança pública, justiça criminal e
segurança interna.
Visão geral do programa
A Secretaria Executiva de Segurança Pública (EOPSS) está oferecendo uma experiência de trabalho profissional
empolgante para estudantes residentes de Massachusetts matriculados em uma instituição de ensino superior. O programa
de estágio remunerado é um estágio presencial nas agências da EOPSS que proporciona a alunos de diversas origens uma
experiência do mundo real em serviço público.
O programa foi projetado para dar aos alunos exposição profissional a uma variedade de agências relacionadas à
segurança pública por todo o Secretariado, incluindo a Polícia Estadual de Massachusetts, o Laboratório de Crime da
Polícia Estadual de Massachusetts, o Escritório de Subsídios e Pesquisa, o Conselho de Liberdade Condicional de
Massachusetts, o Comitê de Treinamento da Polícia Municipal, o Conselho de Registro de Infratores Sexuais, a Agência
de Gestão de Emergência de Massachusetts, o Departamento de Serviços de Informação da Justiça Criminal, o Corpo de
Bombeiros, o 911 do Estado, o Escritório do Médico Legista Chefe, a Guarda Nacional de Massachusetts e o
Departamento de Serviços Prisionais de Massachusetts.
Este programa foi concebido para fornecer aos estagiários uma ampla gama de questões de política de segurança pública e
justiça criminal, incluindo responsabilidades em áreas como:
•
•
•
•
•

Jurídico
Legislativo
Conselhos e Comissões
Recursos Humanos
Comunicações

• TI
• digital
• Fiscal e Contábil
• Captação de recursos
públicos

• Unidades de atendimento
às vítimas
• Forense

Requisitos do candidato:
•
•

Ser residente de Massachusetts e matriculado em uma faculdade ou universidade
Totalmente vacinado1

1

Os alunos inscritos no programa de estágio precisarão apresentar documentação da vacina de acordo com a Ordem
Executiva nº 595.A Ordem Executiva nº 595 exige que como condição de emprego todos os funcionários do
Departamento Executivo sejam totalmente vacinados contra o vírus da COVID-19 ou tenham sido aprovados para
isenção. Os finalistas receberão detalhes sobre como apresentar a carteira da vacina ou solicitar uma isenção devido
a crença religiosa honestamente mantida ou se a vacina for clinicamente contra indicada.
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•

Os alunos inscritos no programa de estágio serão selecionados para uma verificação de
antecedentes do CORI

Resumo do programa:
O programa de estágio ocorrerá aproximadamente entre 8 de junho de 2022 e agosto de 2022.Os estagiários terão
a opção de trabalhar em tempo integral ou meio-período. Os alunos serão remunerados com base no nível de
programa educacional. O período de inscrição estará aberto em 1º de março de 2022. Os formulários de pedidos e
documentos devem ser enviados para esse local ou por e-mail para EOPSS.Internship@mass.gov até 31 de março
de 2022.As entrevistas serão realizadas virtualmente.
Lista de verificação de pedido e documentos:
❑
❑
❑
❑
❑

Formulário de pedido
Carta de apresentação
Curriculum Vitae
Histórico escolar
Duas cartas de recomendação, sendo que
o ima deve ser de um profissional (professor ou empregador anterior)
❑ Resposta a cada uma das perguntas abaixo com uma redação de 500 palavras ou menos:
1. Por que está interessado em trabalhar no governo estadual?
2. Qual(is) agência(s) lhe interessa mais na EOPSS e por quê? Onde gostaria de trabalhar?

OBSERVAÇÃO: Este documento é uma tradução de um documento emitido pela EOPSS. A EOPSS
fornece esta tradução apenas para sua conveniência para melhor compreender as oportunidades do
programa de estágio. O documento traduzido não é um documento oficial. A versão em inglês deste
documento emitida pela EOPSS é o documento oficial, legal e de controle e está disponível mediante
solicitação da EOPSS.
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