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SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

A Direção da Regional Catalão/Universidade Federal de Goiás (RCIUFG) e o Pró-

Reitor de Administração e Finanças/PROAD da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas

atribuições legais, tornam público o presente edital visando a seleção de 24 (vinte e quatro)

estagiários para preenchimento das vagas de estágio curricular não obrigatório (ANEXO 1)

da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão. As vagas destinam-se a estudantes de

cursos de Graduação da Regional Catalão-UFG.

1. Das inscrições

1.1 Para participar deste processo seletivo, o estudante deve estar regularmente matriculado em

um curso da Graduação da UFG/Regional Catalão.

1.2 O período mínimo de contrato de estágio não obrigatório na UFG, seguindo a orientação

dada na Normativa 04/2014 do MPOG, é de 6 (seis) meses, portanto, os alunos que estão no

último semestre letivo do seu curso no momento do início do estágio, ou seja, com previsão de

integralização do currículo no fim do segundo semestre de 2015 serão desclassificados.

1.3 O estudante da UFG deve verificar, na Tabela de Período Mínimo para Estágio Não

Obrigatório (ANEXO 2), se o período em que está matriculado é permitido realizar estágio não

obrigatório de acordo com a legislação específica do seu curso.

1.4 Estudantes que já fizeram estágio não obrigatório na UFG só poderão se candidatar se não

completaram 2 (dois) anos de estágio que é o prazo máximo permitido para estágio na mesma

instituição e, que ainda restem, no mínimo, 6 (seis) meses para completar esse período.

1.5 As inscrições serão feitas, exclusivamente, na Coordenação Geral de Estágio, prédio

administrativo, sala 18, DO período de 10 de junho à 16 de junho das 08 às 12 horas e das 1(#



às 17 horas. A ficha de inscrição deverá ser Impressa no endereço eletrônico:

www.estagio.catalao.ufg.br.

1.6 Cada estudante poderá se Inscrever para uma única vaga, na hipótese de alteração da

inscrição já feita, dentro do prazo estabelecido, prevalecerá a última inscrição. O preenchimento

da ficha de inscrição será de total responsabilidade do candidato.

1.7 Após a divulgação da lista preliminar dos inscritos que será publicada no dia 17 de junho

2015 no endereço eletrônico: www.estagio.catalao.ufg.br e no mural de entrada do prédio

administrativo, o candidato poderá entrar com recurso nos dias 17 e 18 junho de 2015 na

Coordenação Geral de Estágio, sala 18, prédio administrativo, das 08 às 12 horas e das 13 às 17

horas

1.8 A inscrição implica no conhecimento do presente Edital e aceitação das normas e prazos nele

contidas.

2. Das vagas ofertadas para pessoas com deficiência

2.1 Nas áreas de atuação do estágio em que houver mais de uma vaga, com o mesmo perfil, serão

reservadas 10% das vagas para atender os candidatos com deficiência consoante o §5° do artigo

17 da Lei 11.788/2008 (ver vagas no ANEXO 1).

2.2 No caso de o percentual não resultar em um número inteiro, o quantitativo será aquele

decorrente do arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.

2.3 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os

requisitos exigidos para a seleção, bem como se as atribuições relacionadas são compatíveis com

a deficiência que possui.

2.4 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá no ato de preenchimento da ficha de

inscrição, informar o tipo de deficiência que possui e entregar o laudo médico atualizado,

carimbado e assinado até o dia 16 de junho de 2015, na Coordenação Geral de Estágio, sala 18,

prédio administrativo, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas

2.5 O candidato que declara~»: deficiência também deverá cumprir a exigência da média

global igualou superior a 6,O~
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2.6 O candidato que declarar possuir deficiência poderá ser convocado a comparecer a Junta

Médica da UFG, a qual emitirá parecer conclusivo acerca do atendimento das condições do

candidato com deficiência. Podendo, de acordo com o parecer da Junta Médica, ser alterada a

classificação do resultado, mesmo que este já tenha sido divulgado e o estagiário já esteja

atuando.

2.7 O candidato que não comparecer à perícia médica ou não se enquadrar como pessoa com

deficiência, segundo o parecer da Junta Médica, concorrerá às demais vagas regulares.

2.8 Não havendo candidatos com deficiência, todos concorrerão com as vagas de ampla

concorrência.

3. Da seleção

3.1 Os candidatos inscritos serão classificados pela média global que consta no extrato ou

histórico acadêmico que deverá ser atual, assinado (original) e carimbado (original) pela

secretaria do setor/unidade competente ou com presença do código de autenticação do sistema

que o emitiu.

3.2 Serão classificados os candidatos que estiverem com a documentação exigida no edital e com

média global igualou superior a 6,0.

3.3 Para os candidatos classificados será realizado avaliação específica (anexo 3) nos dias 23 à

25 de junho de 2015, conforme agendamento prévio de cada setor / unidade.

3.4 A seleção dos estagiários ficará a cargo do gestor do local da vaga, sendo realizada por

servidores técnico-administrativos ou professores designados pelo chefe da Unidade Acadêmica

Especial ou órgão administrativo, com data e local pré-determinados.

3.5 A seleção envolverá os seguintes procedimentos:

a) Média global do estudante, constante do histórico escolar;

b) Avaliação específica, com todos os candidatos, a ser realizado pelo gestor responsável pela

vaga, realizado entre os dias 23 a 25 de junho de 2015.

3.6 Cada candidato receberá uma nota final, entre ° e 10, resultado da média aritmética das

avaliações indicadas no subitem 2.5. Serão considerados aprovados os candidatos que

alcançarem média igualou superior a 5,0 nesta seleção.

3.7 Em caso de empate terá prioridade o estudante com maior percentual cursado. Persistindo ~
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empate, considerar-se-á a maior média global do aluno, conforme histórico escolar (extrato

acadêmico ).

3.8 Serão contemplados com bolsa os estudantes que obtiverem maior nota, seguindo a ordem

decrescente de classificação, até o limite de vagas oferecidas.

3.9 Após a divulgação do resultado preliminar dos candidatos aprovados, no dia 29 de junho de

2015, o candidato poderá entrar com recurso até o dia 30 de junho de 2015, das 08 às 12 horas

e das 13 às 17 horas na coordenação geral de estágio, sala 18, prédio administrativo.

3.1O Após o preenchimento do limite de vagas, os demais classificados comporão uma lista de

espera e serão convocados, de acordo com as demandas do órgão em que foi classificado,

durante o período de vigência desta seleção.

4. Da Desclassificação

Será sumariamente desclassificado do processo seletivo o estudante que:

a) Não apresentar a documentação completa para inscrição exigida no presente edital.

b) Não comparecer ao exame oral agendado pelo gestor responsável, independentemente do

fator motivado r da ausência.

c) Não alcançar a média geral mínima exigi da.

5. Da convocação

5.1 A primeira convocação será publicada dia 10de julho de 2015.

5.2 O candidato classificado e convocado deverá comparecer à Coordenação Geral de Estágio,

sala 18, prédio administrativo, no período de 10a 03 de julho de 2015, das 08h às 11h e das 13h

às 17h, portando:

a) cópia do documento de identificação com foto (Registro Geral de Identidade -RG ou

Carteira Nacional de Habilitação-CNH), acompanhado do original ou cópia autenticada;

b) ficha de inscrição impressa e assinada (original) pelo candidato;

c) extrato acadêmico ou histórico escolar atualizado, com presença do código de

autenticação do sistema que o emitiu ou assinado (original) e carimbado (original) pelag
4
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Unidade Acadêmica da UFG.

d) declaração pessoal assinada, em formulário específico, anexo ao edital, de que não possui

vínculo empregatício ou recebe bolsa de natureza acadêmica durante o período de

realização do estágio e, ainda, de que possui tempo disponível para dedicar-se às

atividades do Estágio Curricular Não-Obrigatório, no período de vigência da bolsa, sem

prejuízo de suas atividades discentes regulares.

5.3 A conferência dos documentos ficará a cargo da Coordenação Geral de Estágio.

5.4 O candidato convocado em primeira chamada iniciará suas atividades no dia 03 de agosto

de 2015 e deverá, orientado pelo gesto r do local da vaga, acessar o endereço eletrônico:

www.estagio.catalao.ufg.br - menu: formulário - submenu: inscrição - para acessar e preencher

os documentos do contrato de estágio (ver lista abaixo), os quais deverão ser entregues no

período de 04 a 30 de julho de 2015 na Coordenação Geral de Estágios, sala 18, prédio

administrativo. Nas demais chamadas será informado o período para entrega da documentação e

a data de início do estágio. Documentação necessária para contração do estagiário:

a) Formulário de Cadastro de Estagiário (1 via);

b) Termo de Compromisso (3 vias);

c) Plano de Atividades de Estágio (3 vias);

d) Comprovante de matrícula com presença do código de autenticação do sistema que o

emitiu ou carimbado (original) e assinado (original).

5.5 O candidato convocado que não se apresentar no local da vaga no período estipulado em

cada chamada, ou não entregar os documentos necessários para contração dentro do prazo

determinado, perderá o direito a vaga e irá para o final da lista de espera, sendo a vaga destinada

para uma nova convocação.

5.6 Será eliminado e perderá o direito a vaga, o candidato convocado que: não apresentar a

documentação exigida; estudantes que estão no último semestre letivo do curso e com previsão

de integralização do currículo no final do segundo semestre de 2015, infonn;{J dados incorretos

no ato da inscrição ou que não atender aos requisitos dispostos neste Edita!. (j"
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6. Valor e duração da bolsa

6.1 O valor das bolsas atende a Orientação Normativa n° 04 de Julho de 2014, sendo R$ 364,00

(trezentos e sessenta e quatro reais) por 20 horas e R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) por 30

horas, além do auxílio-transporte de R$ 6,00 (seis reais) por dia.

6.2 O auxílio-transporte será descontado no período de férias.

6.3 O contrato de estágio terá a duração de até 1 (um) ano, obedecido ao período mínimo de 6

(seis) meses, podendo ser renovado até completar o tempo máximo de 2 (dois) anos, conforme

determina a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008.

6.4 A bolsa de estágio será suspensa nos seguintes casos:

a) quando o estagiário não assinar a frequência do estágio;

b) quando o estagiário não apresentar relatórios, a cada 6 meses, ao supervisor de estágio do

local concedente da vaga;

c) Quando o estagiário não cumprir o disposto no Termo de Compromisso de Estágio-TCE.

7. Considerações Finais

7.1 Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares e

anexos que visem a correções e aperfeiçoamento do processo seletivo.

7.2 O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a este processo

seletivo é de responsabilidade do candidato.

7.3 Este edital de seleção terá validade até 31 de dezembro de 2015;

7.4 Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral de Estágio I RCI UFG.

8. Cronograma de atividades Edital 0112015 ~
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01/06/2015 Aviso do edital

03/06/2015 Publicação do edital.
\

10, 11, 12, 15 e 16/06/2015 Período de inscrições na Coordenação Geral de
Estágio/ Regional Catalão IUFG, prédio
administrativo, sala 18, das 8h às 12h e das 13h às
17h.

16/06/2015 Ultimo dia para pessoas com deficiência entregarem o
laudo médico.

17/06/2015 Publicação da lista preliminar dos inscritos.

17 e 18/06/2015 Prazo para recurso das inscrições.

1*9/06/2015 Análise dos recursos

22/06/2015 Publicação da lista final dos inscritos.

23 a 25/06/2015 Realização da Avaliação Específica dos candidatos,
conforme agendamento.

29/06/2015 Publicação do resultado preliminar.

29 e 30/06/2015 Prazo para recurso ao resultado preliminar.

1%7/2015 Publicação do resultado final/Primeira Convocação.

1° a 03/07/2015 Período para os convocados se apresentarem na
Coordenação Geral de Estágio, prédio administrativo,
sala 18, para entrega dos documentos de contratação,
devidamente assinados.

03/08/2015 Data de início das atividades de estágio nos locais das
vagas da Primeira Chamada.

05/08/2015 Segunda Chamada

31/1212015 Validade do Edital.

Catalão, 03 de junho de 2015.

d!i2w'
Pró-Reitor de Administração e Finanças
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Anexo 1

Períodos mínimos para realização de estágio não-obrigatório nos Cursos da Regional
Catalão

CURSO PERÍODO RESTRIÇÃO
Administração 2° ---

Ciências Biológicas 2° ---
(Licenciatura)

Ciências Biológicas 2° ---
(Bacharelado)

Ciência da Computação 2° ---

Ciências Sociais 2° ---(Bacharelado)
Ciências Sociais 2° ---
(Licenciatura)

Educação Física 3° ---
Enfermagem 6° ---

Engenharia Civil 2° ---
Engenharia de Produção 3° ---

Ter aprovação em Prospecção Mineral,
GeoestatísticaMultivariável e

Engenharia de Minas 6° Simulação, Direito e Legislação, Introdução ao
Processamento Mineral e Ergonomia e Segurança do

Trabalho
Física 2° ---

Geografia (Bacharelado) 2° ---

Geografia (Licenciatura) O aluno deverá ter cursado e ter sido aprovado nas
2° disciplinas Estágio Curricular I, Didática Geral e

Didática de Ensino de Geografia I
História (Bacharelado) 5° ---

História (Licenciatura) 5° ---
Letras 3° ---

Matemática 3° ---
Matemática Industrial 3° ---

Pedagogia 2° ---
Psicologia (Licenciatura) 3° ---

Psicologia (Bacharelado) 3° ---
Química (Bacharelado) 3° ---

~
Química 3° --- //1,(Licenciatura)

V



ANEXO 2 - Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório nas dependências da UFG - Regional Catalão

Catalão

Unidade Acadêmica Especial

Educação

Unidade Acadêmica Especial de

História e Ciências Sociais

01

01

CursosExigidos:Ciências Sociais e Psicologia.

Atividades a serem realizadas:
Possuir conhecimento na área de Informática e ter
desenvoltura no atendimento ao público.

Disponibilidade de Horário:
17:30 às 21:30h.
Cursos Exigidos: Ciência da Computação, Administração e
Administração Pública.
Atividades a serem realizadas:
Atendimento a professores e alunos, auxílio nas atividades
administrativas, encaminhamento de documentos e
manutenção do sítio da Unidade.
Os candidatos devem apresentar noções básicas de
Informática, especialmente editor de textos e planilhas.
Devem saber utilizar os sistemas operacionais Windows e/ou
Linux, além da capacidade de elaborar, alimentar e manter
sítios de internet.
Disponibilidade de Horário:
Das07:30 às 13:30 horas ou das 13:00 às 19:00 horas.

Agosto de 2015 à
Julho de 2016



ANEXO 2 - Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório nas dependências da UFG - Regional Catalão

Catalão

Unidade Acadêmica Especial
Letras e Linguística

Unidade Acadêmica Especial
de Biotecnologia (IBiotec)

01

Cursos Exigidos: Qualquer curso de graduação da Regional
Catalão/UFG.
Atividades a serem desenvolvidas:
Atendimento ao público, ter boa comunicação, habilidade
em informática/pacote Office, conhecimento/habilidade
em Internet, conhecimento em escrita de documentos e
redação oficial.

Disponibilidade de Horário:
Vespertino.

Cursos Exigidos: Ciência da Computação, Administração
Pública, Letras (Português e Português/Inglês).
Atividades a serem realizadas: Atendimento a professores
e alunos, auxilio nas atividades administrativas,
encaminhamento de documentos e manutenção do sítio da
Coordenação.
Os candidatos devem apresentar noções básicas de
informática, especialmente editor de textos e planilhas.
Devem apresentar habilidades em sistemas computacionais
para desenvolvimento e suporte de softwares para as
diversas atividades no setor e saber utilizar os sistemas
operacionais Windows e/ou Linux, além da capacidade de
elaborar, alimentar e manter sítios da internet.
Disponibilidade de Horário: Matutino, das 08:00 às 12:00
ou Vespertino, das 13:00 às 17:00h.

01

Agosto de 2015 à

Julho de 2016

...
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ANEXO 2 - Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório nas dependências da UFG - Regional Catalão

Unidade Acadêmica Especial
de Engenharia e
Administração

01

Cursos Exigidos: Ciências Sociais, Física, Geografia
(Licenciatura ou Bacharelado), História (Licenciatura ou
Bacharelado), Letras (Português e Português/Inglês),
Matemática (Licenciatura), Matemática Industrial,
Pedagogia e Química (Licenciatura ou Bacharelado).
Atividades a serem desenvolvidas:
Digitação de textos, elaboração de planilhas,
arquivamento de documentos e atendimento a
professores e alunos.
O candidato deve apresentar conhecimentos básicos em
registro de informações, arquivo, informática e
habilidades administrativas mínimas.
Disponibilidade de Horário:
Matutino ou Vespertino.

Catalão Cursos Exigidos: Qualquer curso de graduação da
UFG/Catalão com exceção do curso de Psicologia.

Unidade Acadêmica Especial
de Física e Química

01

Atividades a serem desenvolvidas:
Atuação na secretaria dos Cursos de Química e Física,
atendimento aos alunos e professores, elaboração de
documentos oficiais, recepção e envio de informações e
documentos diversos via postal e e-mail, preenchimento
de formulários, secretariar reuniões e organizar arquivos.

Disponibilidade de Horário:
Matutino.

Agosto de 2015 à
Julho de 2016



ANEXO 2 - Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório nas dependências da UFG - Regional Catalão

Catalão

Unidade Acadêmica Especial de
Matemática e Tecnologia

01

Unidade Acadêmica Especial de
Matemática e Tecnologia

01

Cursos Exigidos: Matemática, Matemática Industrial,
Ciência da Computação, Engenharia de
Minas/Civil/Produção ou Administração.
Atividades a serem realizadas:
Auxiliar a chefia da IMTec. Auxiliar na gestão de
documentos e do inventário patrimonial, redigir
documentos, atender ao telefone e prestar informações,
encaminhar documentos em diversos setores da Regional
Catalão UFG e outras atividades solicitadas pelo
supervisor.
a candidato deve ter conhecimento de informática, em
especial, em edição de texto e planilhas. Boa redação,
organização, disciplina e bom relacionamento
interpessoal.
Disponibilidade de Horário:
Matutino ou Vespertino.
Cursos Exigidos: Matemática, Matemática Industrial,
Ciência da Computação e Engenharia Civil/Minas/Prod.
Atividades a serem realizadas:
Auxiliar a chefia da IMTec. Instalação e manutenção de
computadores, internet e redes de computadores.
Redigir documentos, atender ao telefone e prestar
informações, encaminhar documentos em diversos
setores da Regional Catalão/UFG e outras atividades
solicitadas pelo supervisor.
a candidato deve ter conhecimento de informática, em
especial, suporte em computadores, edição de texto e
planilha, boa redação, organização, disciplina e bom
relacionamento interpessoal.
Disponibilidade de Horário:
Matutino ou Vespertino.

Agosto de 2015 à
Julho de 2016



ANEXO 2 - Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório nas dependências da UFG - Regional Catalão

Catalão

Unidade Acadêmica Especial
de Geografia

01

CursosExigidos: Letras, Administração, História, Ciências
Sociais e Geografia.
Atividades a serem realizadas:
O candidato deve auxiliar a direção do Instituto de
Geografia e as coordenações de licenciatura bacharelado
com organização e arquivos de documentos e serviços de
secretaria: telefone, atendimento ao público, despachar
e receber documentos e auxiliar reuniões
administrativas. Ter domínio básico de informática e
internet (E-mails, Word, etc.).
Disponibilidade de horários: Vespertino das 13:30h às
17:30h.

Departamento Editorial
DEPECAC 01

CursosExigidos:Letras (Habilitação Português ou
Português e Inglês) e Ciência da Computação.
Atividades a serem realizadas:
Os candidatos devem possuir conhecimentos em
informática, MS Office, internet, saber utilizar os
sistemas operacionais Windows e/ou Linux, habilidade
em digitação de textos, elaboração de planilhas,
atendimentos a professores e principalmente, assessoria
na elaboração de periódicos. Precisa ter disponibilidade
para treinamento sobre o Sistema Eletrônico de Revista
(a ser realizado em Goiânia - data a combinar).
Disponibilidade de Horário:
Vespertino.

Agosto de 2015 à

Julho de 2016



ANEXO 2 - Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório nas dependências da UFG - Regional Catalão

Catalão

I

laboratório Brinquedoteca da

Unidade Acadêmica Especial
de Educação

laboratório de Ensino de

Geometria e Matemateca

01

Cursos Exigidos: Ciências Biológicas licenciatura, Ciências
Sociais, Educação Física, Física, Geografia licenciatura,
História licenciatura, Química licenciatura, letras,
Matemática licenciatura, Pedagogia, Psicologia.
Atividades a serem realizadas: Catalogação e organização
do laboratório, assistência aos alunos e professores no uso
dos materiais e equipamentos pertencentes ao laboratório
e assessoria em eventos. Acompanhar os projetos de
extensão desenvolvidos pelo laboratório Brinquedoteca.
O candidato deve ter bom conhecimento em informática e
interesse em estudos ligados à infância e ao brincar.
Disponibilidade de Horário:
Vespertino.
Cursos Exigidos: Matemática (licenciatura/Industrial).
Atividades a serem realizadas:
Controlar entrada de usuários do laboratório, marcando
horário de entrada e saída. Agendamento de aulas/cursos.
Organização do material dos armários. Participar dos
projetos de extensão que ocorrem nos laboratórios e
outras atividades solicitadas pelo supervisor.
O candidato deve ter conhecimento de Informática,
aptidão para o desenvolvimento de projetos envolvendo o
ensino de matemática para alunos do ensino básico,
organização, disciplina e bom relacionamento interpessoal.
Disponibilidade de Horário:
Vespertino.

01

Agosto de 2015 à
Julho de 2016



ANEXO 2 - Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório nas dependências da UFG - Regional Catalão

Catalão

Laboratório de Simulação de

Mecanismos
01

Cursos Exigidos: Matemática Industrial.
Atividades a serem realizadas:
Controlar entrada de usuários do laboratório, marcando
horário de entrada e saída. Agendamento de aulas/cursos.
Organização do material dos armários. Manutenção dos
computadores do laboratório. Verificar funcionamento dos
softwares necessários antes de cada aula e outras atividades
solicitadas pelo supervisor.
O candidato deve ter conhecimento de Informática, noções de
programação, experiência com robótica NXT LEGO,
organização, disciplina, bom relacionamento interpessoal e
conhecimento de Excel intermediário ou avançado.
Disponibilidade de Horário:
Vespertino.

Laboratório Integrado de
Zoologia, Ecologia e Botânica

(LlZEB)
02

Cursos Exigidos: Ciências Biológicas a partir 4° período.

Atividades a serem realizadas:
Organização logística de laboratório, controle de estoque,
auxílio na preparação de aulas práticas de zoologia, ecologia e
botânica, auxílio nas aulas práticas de zoologia, ecologia e
botânica e coleta de material em campo.

Disponibilidade de Horário:
01 Vaga no Matutino
01 Vaga no Vespertino.

Agosto de 2015 à
Julho de 2016
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ANEXO 2 - Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório nas dependências da UFG - Regional Catalão

Catalão
Disponibilidade de Horário:
Período Diurno.

laboratório de Automação e
Projetos

laboratório de Informática e
Desenho Técnico

01

01

Cursos Exigidos: Estar cursando a partir do 32 período de
Engenharia de Produção ou Matemática Industrial.

Atividades a serem realizadas:
O candidato deve possuir conhecimentos básicos em
informática, ser inovador, determinado e com capacidade
de realização. É desejável inglês técnico básico.

Cursos Exigidos: Estar cursando a partir do 32 período de
Engenharia de Produção/Civil/Minas, Matemática Industrial
ou Ciência da Computação.

Atividades a serem realizadas:
O candidato deve possuir conhecimentos básicos em
informática (MS Office, instalação e manutenção de
computadores, internet e redes de computadores), ter
conhecimentos em desenhos técnicos, ser inovador,
determinado e com capacidade de realização. É desejável
inglês técnico básico.

Disponibilidade de Horário:
Período Diurno.

Agosto de 2015 à
Julho de 2016

I



ANEXO 2 - Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório nas dependências da UFG - Regional Catalão

laboratório de Projetos e
Fabricação

01

Cursos Exigidos: Estar cursando a partir do 3º período de
Engenharia de Produção ou Matemática Industrial.

Atividades a serem realizadas:
O candidato deve possuir conhecimentos básicos em
informática, ser inovador, determinado e com capacidade
de realização. É desejável inglês técnico básico.

Disponibilidade de Horário:
Período Diurno.

Catalão

laboratório de Materiais e
Estruturas

01

Cursos Exigidos: A partir do 3º período de Engenharia Civil.

Atividades a serem realizadas:
O candidato deve possuir conhecimentos básicos em
informática, ser inovador, determinado e com capacidade
de realização. É desejável inglês técnico básico.

Disponibilidade de horário:
Período Diurno.

Agosto de 2015 à
Julho de 2016



ANEXO 2 - Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório nas dependências da UFG - Regional Catalão

Catalão

Laboratório de Saneamento e
Geotecnia

01

Cursos Exigidos: Estar cursando a partir do 3Q período de
Engenharia Civil.

Atividades a serem realizadas:
O candidato deve possuir conhecimentos básicos em
informática, ser inovador, determinado e com capacidade
de realização. É desejável inglês técnico básico.

Disponibilidade de Horário:
Período Diurno.

Laboratório de Planejamento
e Topografia

02

Cursos Exigidos: Estar cursando a partir do 4Q período de
Engenharia de Minas. Estar cursando ou ter sido aprovado
nas disciplinas: "Geoestatística" e "Topografia".

Atividades a serem realizadas:
O candidato deve possuir conhecimentos em instalação e
configuração de computadores, configuração de internet e
de web sites e tecnologias afins.

Disponibilidade de Horário:
Matutino ou vespertino, com disponibilidade de 2h
semanais no período noturno.

Agosto de 2015 à
Julho de 2016



ANEXO 2 - Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório nas dependências da UFG - Regional Catalão

Laboratório de Ensino de

Geografia
01

Cursos Exigidos: Estar cursando a partir do 5º período de
Geografia (Licenciatura).
Atividades a serem realizadas:
O candidato deve auxiliar nas atividades de pesquisas,
ensino e extensão do Laboratório de Didática e Prática de
Ensino. Disponibilidade para se deslocar até as escolas
quando for necessário. Auxiliar na organização e
conservação dos documentos, patrimônios e arquivos do
laboratório. Ter domínio básico de informática e internet
(Word, E-mail, PowerPoint e Excel).
Disponibilidade de horário: Vespertino das 13:30h às
17:30h.

Catalão

Coordenação de Extensão e
Cultura 01

Cursos Exigidos: Letras, Pedagogia ou Ciência da
Computação.
Atividades a serem desenvolvidas:
Digitação de textos, desenvolvimento de artes gráficas,
elaboração de planilhas, arquivamento de documentos,
atendimento ao público e assessoria em eventos.
O candidato deve ter domínio em Corei Draw,
conhecimentos básicos em registro de informações,
arquivo, informática e habilidades administrativas mínimas.

Disponibilidade de Horário:
Vespertino.

Agosto de 2015 à

Julho de 2016



ANEXO 3

Critérios de avaliação da prova específica

Local Habilidades e/ou conhecimentos exigidos Critério de avaliação
Unidade Acadêmica Conhecimento na área de infonnática, desenvoltura no Prova prática oral
Especial Educação atendimento ao público.

Unidade Acadêmica Conhecimento na área de infonnática, especialmente Prova prática oral
Especial de História editor de textos, planilhas, sistemas operacionais
e Ciências Sociais Windows e/ou Linux e elaborar, alimentar e manter

sítios de internet.

Unidade Acadêmica Conhecimento na área de infonnática, pacote Office, Prova prática oral
Especial Letras e conhecimento/habilidade em Internet. Capacidade de

Linguística comunicação e redação de textos.
Unidade Acadêmica Conhecimento na área de infonnática, especialmente Prova prática oral

Especial de editor de textos e planilhas. sistemas operacionais
Biotecnologia Windows e/ou Linux e elaborar, alimentar e manter

(IBiotec) sítios de internet.

Unidade Acadêmica ° candidato deve apresentar conhecimentos básicos em Prova prática oral
Especial de registro de informações, arquivo, infonnática e

Engenharia e habilidades administrativas mínimas.
Administração

Conhecimento na área de infonnática, desenvoltura no Prova prática oral
Unidade Acadêmica atendimento ao público.
Especial de Física e

Química

Unidade Acadêmica Conhecimento de infonnática, em especial, em edição Prova prática oral
Especial de de texto e planilhas. Boa redação, organização,

Matemática e disciplina e bom relacionamento interpessoal.
Tecnologia

Unidade Acadêmica Conhecimento na área de infonnática, desenvoltura no Prova prática oral
Especial de atendimento ao público.
Geografia

Departamento Conhecimento na área de infonnática, MS Office, Prova prática oral
Editorial internet, saber utilizar os sistemas operacionais

DEPECAC Windows e/ou Linux, habilidade em digitação de textos,
elaboração de planilhas, atendimentos a professores e
principalmente, assessoria na elaboração de periódicos.

Laboratório de Conhecimento na área de infonnática, aptidão para o Prova prática oral
Ensino de desenvolvimento de projetos envolvendo o ensino de

Geometria e matemática para alunos do ensino básico, organização,
Matemateca disciplina e bom relacionamento interpessoal.

Laboratório de Conhecimento na área de infonnática, noções de Prova prática oral
Simulação de programação, experiência com robótica NXT LEGO,

&~Mecanismos organização, disciplina, bom relacionamento
interpessoal e conhecimento de Excel intermediário ou
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avançado.

Laboratório Conhecimento de zoologia, ecologia e botânica. Prova prática oral
Integrado de

Zoologia, Ecologia e
Botânica (LIZEB)

Laboratório de Conhecimento na área de informática, ser inovador, Prova prática oral
Automação e determinado e com capacidade de realização. Inglês

Projetos técnico básico.

Laboratório de Conhecimento na área de informática (MS Office, Prova prática oral
Informática e instalação e manutenção de computadores, intemet e

Desenho Técnico redes de computadores), ter conhecimentos em desenhos
técnicos, ser inovador, determinado e com capacidade
de realização. Inglês técnico básico.

Laboratório de Conhecimento na área de informática, ser inovador, Prova prática oral
Projetos e determinado e com capacidade de realização. Inglês
Fabricação técnico básico.

Laboratório de Conhecimento na área de informática, ser inovador, Prova prática oral
Materiais e determinado e com capacidade de realização. Inglês
Estruturas técnico básico.

Laboratório de Conhecimento na área de informática, ser inovador, Prova prática oral
Saneamento e determinado e com capacidade de realização. Inglês

Geotecnia técnico básico.

Laboratório de Estar cursando ou ter sido aprovado nas disciplinas: Prova prática oral
Planejamento e "Geoestatí stica" e "Topografia". Conhecimentos em

Topografia instalação e configuração de computadores,
configuração de intemet e de web sites e tecnologias
afins

Laboratório de Conhecimento na área de informática e intemet (Word, Prova prática oral
Ensino de Geografia E-mail, PowerPoint e Excel).

Coordenação de Domínio em Corel Draw, conhecimentos básicos em Prova prática oral
Extensão e Cultura registro de informações, arqUIVO, informática e

habilidades administrativas mínimas.
Laboratório Conhecimento em informática e interesse em estudos Prova prática oral

Brinquedoteca da ligados à infância e ao brincar.
Unidade Acadêmica (;)Especial de

Educação


