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EDITAL PROGRAD/UFCAT Nº 08/2022

Seleção de Estagiários da Universidade Federal de Catalão

A Reitoria da Universidade Federal de Catalão - UFCAT, no uso de suas atribuições

legais, de acordo com a Instrução Normativa nº 213, de 17 de Dezembro de 2019 e a

Lei nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008, torna público o presente Edital visando a

seleção de 32 (trinta e dois) estagiários para preenchimento das vagas de estágio

curricular não obrigatório da Universidade Federal de Catalão - UFCAT. As vagas

destinam-se a estudantes de cursos de graduação da Universidade Federal de Catalão

- UFCAT.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O estágio é definido como um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido

no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de

educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos

finais no ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e

adultos, devendo ser acompanhado efetivamente pelo professor orientador da

instituição de ensino e por um supervisor da parte da concedente, comprovado por

vistos no plano de atividades do estagiário.

1.2 O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional acrescida

à carga horária regular e obrigatória do curso e não caracteriza vínculo de emprego

para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 Para participar deste processo seletivo, o estudante deve estar regularmente

matriculado em um curso da Graduação da Universidade Federal de Catalão - UFCAT.
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2.2 O período mínimo de contrato de estágio não obrigatório na UFCAT, seguindo a

instrução dada na Normativa nº 213/2019/SGDP/ME, é de 6 (seis) meses, portanto, os

alunos com previsão de integralização do currículo no fim do semestre acadêmico de

2022/1, que se encerrará no dia 13/09/2022, serão desclassificados do processo

seletivo.

2.3 O estudante da UFCAT deve verificar, na tabela de período mínimo para estágio

não obrigatório (Anexo I), se no período em que está matriculado lhe é permitido

realizar estágio não obrigatório de acordo com a legislação específica do seu curso

(Projeto Pedagógico do Curso).

2.4 Estudantes que já fizeram estágio não obrigatório na UFG/UFCAT 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.

2.5 As inscrições serão feitas, exclusivamente, através do formulário eletrônico

disponível no link https://forms.gle/xyoFLUzXeFmsy7tt9, também disponível no

endereço eletrônico da Coordenação Geral de Estágios – CGE/UFCAT:

estagio.catalao.ufg.br, no período de 28 de março a 01 de abril de 2022. Os

documentos abaixo deverão ser anexados no formulário, no ato da inscrição. Modelos

de declarações estão disponíveis no endereço eletrônico: estagio.catalao.ufg.br.

● RG ou documento comprobatório com foto (cópia do Registro de Identidade,

poderá ser solicitado a apresentação do original ou cópia autenticada);

● Histórico acadêmico (via SIGAA com código de autenticação contendo

disciplinas com status cursando no ano/semestre sob avaliação, emitido no mês

corrente da inscrição);

● Declaração de não possuir vínculo empregatício ou receber bolsas (exceto bolsa

alimentação, bolsa moradia e/ou permanência). Sugestão de modelo de

declaração está disponível no endereço eletrônico estagio.catalao.ufg.br;

● Autodeclaração étnico-racial (caso se candidate as vagas para negros),

Sugestão de modelo de autodeclaração está disponível no endereço eletrônico

estagio.catalao.ufg.br;

● Laudo médico (caso se candidate a vaga de pessoa com deficiência - PcD).

https://forms.gle/xyoFLUzXeFmsy7tt9
http://www.estagio.catalao.ufg.br/
http://www.estagio.catalao.ufg.br/
http://www.estagio.catalao.ufg.br/
http://www.estagio.catalao.ufg.br/
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2.6 Cada estudante poderá se inscrever para uma única vaga, na hipótese de alteração

da inscrição já efetuada, dentro do prazo estabelecido, prevalecerá a última inscrição.

O preenchimento da ficha de inscrição será de total responsabilidade do candidato.

2.7 Após a divulgação do resultado preliminar das inscrições, que será publicado no dia

04 de abril de 2022 no endereço eletrônico: estagio.catalao.ufg.br, o candidato poderá

entrar com recurso (disponível no site da Coordenação Geral de Estágios –

CGE/UFCAT) contra o resultado preliminar das inscrições no dia 05 de abril de 2022,

até as 14h, o qual deverá ser enviado através do e-mail: cge.prograd@ufcat.edu.br.

2.8 A lista final dos inscritos será publicada no dia 07 de abril de 2022 às 14h, no

endereço eletrônico: estagio.catalao.ufg.br.

2.9 A inscrição implica no conhecimento do presente Edital e aceitação das normas e

prazos nele contidas.

3. DAS VAGAS OFERTADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.1 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 §5º do artigo 17 da Lei 11.788/2008 (ver vagas no Anexo II).

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

aquele decorrente do arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.

3.3 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.

3.4 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá no ato de preenchimento

da ficha de inscrição, informar se é portador de deficiência e enviar o laudo médico

atualizado, devidamente carimbado e assinado.

3.5 Não havendo candidatos com deficiência, todos concorrerão nas vagas de ampla

concorrência.

3.6 O candidato que declarar possuir deficiência também deverá cumprir a exigência da

média global igual ou superior a 5.

http://www.estagio.catalao.ufg.br/
mailto:cge.prograd@ufcat.edu.br
http://www.estagio.catalao.ufg.br/
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4. DAS VAGAS OFERTADAS A NEGROS (PRETOS E PARDOS)

4.1 Ficam reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros (pretos e pardos)

30% (trinta por cento) das vagas previstas neste Edital, consoante ao Decreto nº 9.427,

de 28 de junho de 2018.

4.2 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá anexar no formulário de

inscrição uma autodeclaração étnico-racial. Sugestão de modelo de autodeclaração

está disponível no endereço eletrônico estagio.catalao.ufg.br.

4.3 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do

processo seletivo e, se houver sido selecionado ou contratado, será imediatamente

desligado do programa de estágio.

4.4 O candidato que se autodeclarar negro (preto ou pardo) também deverá cumprir a

exigência da média global igual ou superior a 5,0.

4.5 Os candidatos negros (preto ou pardo) concorrerão concomitantemente às vagas

reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua

classificação na seleção.

4.6 Os candidatos negros (preto ou pardo) aprovados dentro do número de vagas

oferecido para a ampla concorrência não serão computados para efeito do

preenchimento das vagas reservadas.

4.7 Na hipótese de desistência de candidato negro (preto ou pardo) aprovado em vaga

reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro classificado na posição

imediatamente posterior.

4.8 Não havendo número de candidatos negros (preto ou pardo) aprovados suficiente

para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a

ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados,

observada a ordem de classificação

http://www.estagio.catalao.ufg.br/
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5. DA SELEÇÃO

5.1 Os candidatos inscritos serão classificados pela nota final resultante da média

aritmética do valor da média global na UFCAT e da nota obtida na avaliação específica,

considerando-se apenas uma casa decimal após a vírgula (entre 0,0 e 10,0). A média

global do estudante está descrita no histórico acadêmico que deverá ser atual (mês

corrente da inscrição), e com a presença do código de autenticação do SIGAA

(Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas).

5.2 Somente poderão participar da avaliação específica os candidatos que estiverem

com a documentação exigida no edital e com média global igual ou superior a 5,0

(cinco).

5.3 A seleção dos estagiários ficará a cargo do gestor do local da vaga, sendo

realizada por servidores técnico-administrativos ou professores designados pelo (a)

diretor (a) da Unidade Acadêmica Especial ou órgão administrativo, com data e local

pré-determinados.

5.4 A seleção envolverá os seguintes procedimentos:

a) Média global do estudante, constante do histórico acadêmico.

b) Avaliação específica que ocorrerá nos dias 11 e 12 de abril de 2022 de forma

remota, conforme agendamento prévio de cada setor/unidade, que se responsabilizará

em enviar o link da sala virtual aos candidatos.

5.5 Cada candidato receberá uma nota final, entre 0 (zero) e 10 (dez), resultado da

média aritmética das avaliações indicadas no subitem 5.1.

5.6 Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem média (nota final)

igual ou superior a 5,0 nesta seleção, considerando-se apenas uma casa decimal após

a vírgula.

5.7 Em caso de empate terá prioridade o estudante com maior percentual de

disciplinas cursadas. Persistindo o empate, considerar-se-á a maior média global do

aluno, conforme histórico acadêmico.

5.8 Serão contemplados com a vaga e bolsa os estudantes que obtiverem maior nota

final, seguindo a ordem decrescente de classificação, até o limite de vagas oferecidas.
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5.9 Após a divulgação do resultado preliminar (inicial) dos candidatos aprovados, no dia

13 de abril de 2022, o candidato que não concordar com o resultado, poderá entrar

com recurso no dia 14 de abril de 2022, das 8h às 12h, exclusivamente através do e-

mail cge.prograd@ufcat.edu.br.

5.10 Ficará a cargo do gestor do local da vaga, designar servidores técnico-

administrativos ou professores da Unidade Acadêmica Especial ou órgão administrativo

para realizarem a avaliação dos recursos do resultado preliminar.

5.11 Após o preenchimento do limite de vagas, os demais classificados comporão uma

lista de espera e serão convocados, de acordo com as demandas da Unidade/Setor em

que foi classificado, durante o período de vigência desta seleção. Serão classificados

para a lista de espera até o sexto candidato.

6. DA DESCLASSIFICAÇÃO

6.1 Será sumariamente desclassificado do processo seletivo o estudante que:

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

b) Apresentar média global inferior a 5,0 (cinco).

c) Não comparecer à avaliação específica agendada pelo gestor responsável,

independentemente do fator motivador da ausência.

d) Não alcançar a nota final mínima exigida.

7. DA CONVOCAÇÃO

7.1 A primeira convocação será publicada no dia 19 de abril de 2022 no endereço

eletrônico: estagio.catalao.ufg.br.

7.2 O candidato classificado e convocado deverá enviar via Peticionamento SEI

(tutorial na página estagio.catalao.ufg.br) nos dias 25 e 26 de abril de 2022, os

seguintes documentos que se encontram disponíveis no endereço eletrônico

estagio.catalao.ufg.br:

mailto:cge.prograd@ufcat.edu.br
http://www.estagio.catalao.ufg.br/
http://www.estagio.catalao.ufg.br/
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a) Formulário de Cadastro de Estagiário (1 via) com uma foto 3x4 digitalizada.

b) Termo de Compromisso de Estágio - TCE a ser realizado nas dependências da

UFCAT (assinado pelos partícipes).

c) Plano de Atividades de Estágio (assinado pelos partícipes).

d) Comprovante de matrícula com presença do código de autenticação do SIGAA.

e) Anexar os seguintes documentos:

- CPF (somente a frente).

- RG, frente e verso (não pode ser CNH).

- Título de Eleitor (somente a frente).

- Comprovante de Endereço com CEP (somente onde consta o endereço).

- Comprovante Militar (se do sexo masculino).

- Comprovante conta salário/corrente.

f) Declaração que não possui vínculo empregatício (Sugestão de modelo de declaração

está disponível no endereço eletrônico estagio.catalao.ufg.br).

7.3 O comprovante da conta bancária, em nome do estagiário, deverá ser,

exclusivamente, contas do tipo salário e/ou corrente, nos bancos onde a UFCAT

possui convênio, sendo eles: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander.

7.4 Caso haja necessidade de declaração para abertura de conta salário, a mesma

deverá ser solicitada pelo supervisor do estagiário ou pelo gestor do local da vaga,

junto a Pró Reitoria Pro Tempore de Gestão de Pessoas - PROGEP/UFCAT, no e-mail:

dap.progep@ufcat.edu.br, conforme modelo do Anexo VII.

7.5 A conferência dos documentos no SEI, ficará a cargo da Coordenação Geral de

Estágios – CGE/UFCAT que encaminhará o processo às Unidades Acadêmicas ou

órgão administrativo para o acompanhamento da frequência e dos relatórios parciais e

finais do estagiário.

7.6 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 à vaga e irá para o final da

lista de espera, sendo a vaga destinada para uma nova convocação.

http://www.estagio.catalao.ufg.br/
mailto:dap.progep@ufcat.edu.br


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

8

7.7 Será eliminado e perderá o direito à 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 semestre letivo de

2022/1, que se encerra em 13 de setembro de 2022; informar dados incorretos no ato

da inscrição ou que não atender aos requisitos dispostos neste Edital.

8. DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

8.1 O valor das bolsas atende a Instrução Normativa nº 213 de 2019/SGDP/ME (que

estabelece orientações sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração

Pública Federal e estabelece os valores mínimos de bolsa de estágio). O valor da bolsa

estágio por nível de ensino e carga horária semanal e do auxílio transporte são os

constantes na tabela abaixo:

Nível de Ensino / Carga
Horária Semanal

Bolsa Estágio Auxílio Transporte

Nível Superior / 20 horas

semanais / 4 horas diárias

R$ 787,98 R$10,00 por dia

efetivamente estagiado

a) no primeiro mês de contrato/bolsa do estagiário, o mesmo receberá o valor do

auxílio transporte referente ao mês de início do contrato e do próximo mês

subsequente.

b) no último mês de contrato/bolsa do estagiário, serão descontados os valores do

auxílio transporte, referente àquele mês.

c) o pagamento seguirá o cronograma da folha de pagamento do Sistema Integrado de

Administração de Recursos Humanos do Governo Federal. Assim, caso não haja

tempo hábil para o cadastro no sistema do Governo Federal, devido a algum problema

referente aos dados pessoais do estagiário, que dependem da resolução por parte do

mesmo, será pago o valor referente ao mês corrente, porém no mês posterior com

pagamento retroativo.
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8.2 Será indicado servidor do quadro da Universidade Federal de Catalão – UFCAT,

com formação ou experiência na área de conhecimento desenvolvida no curso do

estagiário, para supervisionar e orientar o estágio.

8.3 Compete ao supervisor do estágio acompanhar e atestar a frequência mensal do

estagiário e encaminhá-la à CGE/UFCAT até o dia 5 do mês subsequente, sendo a

CGE/UFCAT responsável pelo envio das informações sobre a frequência (faltas,

atestados, compensações, etc.) para a DAP/PROGEP/UFCAT para implementação em

folha de pagamento, no máximo até o quinto dia útil do mês.

8.4 A carga horária do estágio não obrigatório será de 4 (quatro) horas diárias e 20

(vinte horas) semanais, sendo que a fixação da carga horária ficará a critério da

UFCAT.

8.5 Não será permitido a realização de carga horária superior a estabelecida neste

edital.

8.6 Na hipótese de falta justificada, autorizada pelo supervisor do estágio, o estagiário

poderá compensar o horário não estagiado até o limite de 1 (uma) hora por jornada, até

o mês subsequente ao da ocorrência da falta justificada. Não será permitido a

realização de horas extras.

8.7 Não se exigirá compensação de horário nas hipóteses de faltas decorrentes de:

I - tratamento da própria saúde, com apresentação de atestado médico; e

II - falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados,

menor sob guarda ou tutela e irmãos, com apresentação do atestado de óbito.

8.8 Fica assegurada ao estagiário a carga horária reduzida a pelo menos à metade,

nos períodos de avaliação de aprendizagem, conforme estipulado no TCE e mediante

declaração da Instituição de Ensino.

8.9 É vedado o desconto de qualquer valor na bolsa estágio, à exceção dos valores

referentes às faltas injustificadas e às horas não compensadas.

8.10 O auxílio-transporte será descontado no período de recesso, e não será

concedido nas ocorrências de faltas, mesmo naquelas justificadas.
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8.11 Na vigência do contrato de estágio não obrigatório é assegurado ao estagiário

período de recesso de 15 dias consecutivos a cada 6 (seis) meses estagiado, a ser

usufruído preferencialmente nas férias escolares, devendo ser usufruído durante a

vigência do estágio e podendo ser parcelado em até três etapas, a critério do

supervisor do estágio.

8.12 Os períodos de recesso do estagiário serão remunerados, sendo que para a

primeira concessão do recesso deverá ser completado integralmente os seis meses de

estágio. Nos casos de estágios inferiores a seis meses os dias de recessos serão

concedidos de maneira proporcional.

8.13 Ficará a cargo do supervisor do estagiário o envio do termo de ciência sobre o

usufruto do recesso e rescisão do estágio, para a CGE/UFCAT, acompanhado da

escala do recesso com até 30 dias após o início do estágio.

8.14 O contrato de estágio terá a duração de 17 de maio de 2022 a 31 de dezembro de

2022, podendo ser renovado, a depender das condições orçamentárias da UFCAT, até

completar o tempo máximo de 2 (dois) anos, conforme determina a Lei 11.788 de 25 de

setembro de 2008.

8.15 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 gestor do local de

estágio, que anexará ao processo SEI;

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

TCE.

8.16 O estudante será desligado do estágio nas seguintes hipóteses, conforme a

Instrução Normativa nº 213 de 2019:

a) automaticamente, ao término do estágio;

b) a pedido;

c) decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se comprovada

a insuficiência na avaliação de desempenho no órgão, na entidade ou na instituição de

ensino;
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d) a qualquer tempo, no interesse da Administração, inclusive por contingenciamento

orçamentário;

e) em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação assumida no Termo de

Compromisso de Estágio - TCE;

f) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias

consecutivos ou não, no período de um mês, ou 15 (quinze) dias durante todo o

período de estágio;

g) pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário; e

h) por conduta incompatível com a exigida pela Administração.

8.17 Caberá a Coordenação Geral de Estágios – CGE/UFCAT manter à disposição da

fiscalização o Termo de Compromisso de Estágio – TCE, os termos aditivos e demais

documentos que comprovem a relação de estágio sempre que necessário.
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9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

25/03/2022 Publicação do edital.

28/03/2022 a 01/04/2022
Período de inscrições através do link:

https://forms.gle/xyoFLUzXeFmsy7tt9

04/04/2022 Publicação do resultado preliminar das inscrições.

05/04/2022 Prazo para recurso das inscrições.

06/04/2022 Análise dos recursos.

07/04/2022 Publicação da lista final dos inscritos.

11 e 12/04/22

Realização da avaliação específica dos candidatos,

conforme agendamento a ser realizado pelo local

pretendido ao estágio.

13/04/2022 Publicação do resultado preliminar (inicial).

14/04/2022 Prazo para recurso ao resultado preliminar.

19/04/2022 Publicação do resultado final/Primeira Chamada.

25 e 26/04/2022

Prazo para o estudante realizar o peticionamento

eletrônico do estágio no Sistema SEI/UFG e anexar os

documentos de contratação, devidamente assinados

pelas partes, conforme descrito no Item 7.2 deste Edital.

17/05/2022
Data prevista para o início das atividades de estágio nos

locais das vagas da primeira chamada.

18/05/2022 Segunda chamada.

25/03/2023 Validade do Edital.

https://forms.gle/xyoFLUzXeFmsy7tt9
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

10.1 Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais

complementares e anexos que visem a correção e aperfeiçoamento do processo

seletivo.

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

processo seletivo é de responsabilidade do candidato.

10.3 Este edital de seleção terá validade até 25 de março de 2023.

10.4 Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral de Estágios

CGE/PROGRAD/UFCAT.

Catalão, 25 de março de 2022.

Prof. Moisés Fernandes Lemos

Pró-Reitor Pró Tempore de Graduação

Profª. Heloisa Vitória de Castro Paula

Coordenadora Geral de Estágios / UFCAT
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ANEXOS
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ANEXO I

Período mínimo (cursando) para realização de estágio não obrigatório na Universidade
Federal de Catalão - UFCAT

CURSO PERÍODO RESTRIÇÃO

Administração 1º ---

Administração Pública 3º ---

Ciências Biológicas
(Licenciatura) 2º ---

Ciências Biológicas
(Bacharelado) 2º ---

Ciência da Computação 2º ---

Ciências Sociais
(Licenciatura) 2º ---

Ciências Sociais
(Bacharelado) 2º ---

Educação do Campo 2° --

Educação Física 3º ---

Enfermagem 4º Aprovação em Processo de Cuidar em Saúde e
Enfermagem III.

Engenharia Civil 3º ---

Engenharia de Produção 3º ---

Engenharia Mecânica 3º

Engenharia Mecatrônica 1º

Engenharia de Minas 6º

Aprovação em Prospecção Mineral, Cálculo
Numérico, Geoestatística Multivariável e Simulação,
Direito e Legislação, Introdução ao Processamento
Mineral, Ergonomia e Segurança do Trabalho, Físico-
Química, Resistência dos Materiais I.

Física (Licenciatura) 2º ---

Física (Bacharelado) 1º

Geografia (Licenciatura) 2º ---
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Geografia (Bacharelado) 5º ---

História (Licenciatura) 4º ---

História (Bacharelado) 5º ---

Letras 3º ---

Matemática 3º ---

Matemática Industrial 3º ---

Medicina 3º ---

Pedagogia 3º ---

Psicologia (Licenciatura) 3º ---

Psicologia (Bacharelado) 3º ---

Química (Licenciatura) 3º ---

Química (Bacharelado) 5º ---

Química Industrial 5º ---

O período mínimo foi estabelecido de acordo com os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC).
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ANEXO II

Local pretendido para o estágio não obrigatório, número de vagas oferecidas e
descrições das vagas

Local do Estágio Nº de Vagas
20h Descrição da Vaga

Secretaria de Planejamento,
Gestão e Governança -
SEPLAN 1 vaga

AC

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT de qualquer área
do conhecimento.

Atividades a serem realizadas: Auxiliar nas atividades da
SEPLAN.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Conhecimento básico
em informática; Conhecimento no uso e gerenciamento de
redes sociais; Boa redação; Facilidade de comunicação;
Capacidade de organização; Proatividade; Disciplina; Bom
relacionamento interpessoal; Disposição em trabalhar
coletivamente; Comprometimento com o trabalho.

Disponibilidade de horário: Matutino ou Vespertino.

Secretaria de Infraestrutura -
SEINFRA 1 vaga

AC

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT de qualquer área
do conhecimento.

Atividades a serem realizadas: Auxiliar nas atividades da
SEINFRA.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Conhecimento básico
em informática; Conhecimento no uso e gerenciamento de
redes sociais; Boa redação; Facilidade de comunicação;
Capacidade de organização; Proatividade; Disciplina; Bom
relacionamento interpessoal; Disposição em trabalhar
coletivamente; Comprometimento com o trabalho.

Disponibilidade de horário: Matutino ou Vespertino.

Secretaria de Tecnologia da
Informação - SETI 1 vaga

AC

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT de qualquer área
do conhecimento.

Atividades a serem realizadas: Auxiliar nas atividades da
SETI.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Conhecimento básico
em informática; Conhecimento no uso e gerenciamento de
redes sociais; Boa redação; Facilidade de comunicação;
Capacidade de organização; Proatividade; Disciplina; Bom
relacionamento interpessoal; Disposição em trabalhar
coletivamente; Comprometimento com o trabalho.

Disponibilidade de horário: Matutino ou Vespertino.

Secretaria de Ações
Afirmativas – SEAF

1 vaga
AC

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT em qualquer curso
da área de ciências humanas ingressante pelo sistema de cotas
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(Lei Nº 12.711/12).

Atividades a serem realizadas: Auxiliar nas atividades da SEAF
desenvolvendo atribuições como: participação nas reuniões da
SEAF; sistematização de atas; apoio a organização de eventos;
digitalização de documentos e edição de textos/relatórios;
levantamento e sistematização de dados; organização de
pastas/arquivos; atendimento ao público.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Interesse pela temática
das ações afirmativas; Comprometimento com o trabalho;
Conhecimento básico em informática; Iniciativa; Facilidade de
comunicação; Capacidade de organização; Pontualidade; Bom
relacionamento interpessoal; Disposição em trabalhar
coletivamente.

Disponibilidade de horário:

Preferencialmente com disponibilidade no período Matutino.

Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós Graduação e Inovação
– PROPESQ

1 vaga
AC

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT de qualquer área
do conhecimento.

Atividades a serem realizadas: Senso de organização,
disciplina, olhar crítico, iniciativa, possuir boa memória, bom
relacionamento interpessoal, comprometimento com o
trabalho, discreto, ter afinidade com as atividades abaixo
identificadas, aptidão para utilização de legislação específica,
técnicas e procedimentos administrativos, possuir -
preferencialmente - conhecimentos intermediários ou avançados
de redação oficial e informática (habilidade para criação de
websites, banco de dados, plataforma digitais de difusão da
informação, planilhas eletrônicas, editores de textos, sistemas
operacionais e Internet).

Habilidades: O(A) candidato(a) deve: Prestar informações ao
público sobre atribuições, serviços e procedimentos internos da
PROPESQ; prover a manutenção e atualização de website;
coletar dados para diagnóstico, estudos, estatísticas e produção
de relatórios de atividades e de gestão; desempenhar atividades
de protocolo: receber, registrar, distribuir, controlar a tramitação;
desempenhar atividades administrativas; gerenciar solicitações
de acesso a informações e documentos; orientar o público sobre
os procedimentos de consulta, agendamento e manuseio de
documentos; digitalizar documentos (avulsos ou processos);
auxiliar nas atividades administrativas de competência da Pró-
Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

Disponibilidade de horário: Matutino ou Vespertino.

Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura – PROEC

1 Vaga
AC

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT de qualquer área
do conhecimento.

Atividades a serem realizadas: Digitação de textos, elaboração
de planilhas, organização e arquivamento de
documentos; Desenvolvimento de artes gráficas; Gerenciamento
de redes sociais; Atendimento ao público; Assessoria em
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eventos; Auxiliar nas atividades administrativas de competência
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Desejável domínio de
programas de design gráfico, Conhecimentos
básicos/intermediários em informática e habilidades
administrativas mínimas.

Disponibilidade de horário: Matutino ou vespertino.

Pró-Reitoria de
Administração e Finanças –
PROAF

1 Vaga PcD
(Pessoa com
Deficiência)

Obs: Se não
houver

candidato
PcD a vaga
será de AC

Formação exigida: Graduando(a) em Engenharia,
Administração ou Ciências da Computação.

Atividades a serem realizadas: Auxiliar nas atividades da
PROAF.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Domínio em
elaboração de planilhas em pacote Office, BrOffice ou similar.
Boa redação; Facilidade de comunicação; Capacidade de
organização; Proatividade.

Disponibilidade de horário: matutino ou vespertino

Pró-Reitoria de Políticas
Estudantis - PRPE

1 Vaga
AC

Formação exigida: Graduando/a em Ciências da Computação,
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia
Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Matemática ou Matemática
Industrial.

Atividades a serem realizadas: Utilizar conhecimentos acerca
de banco de dados e afins, para apoiar o Setor de Gestão da
Informação da Pró-Reitora de Políticas Estudantis
na organização e produção de planilhas e documentos.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter conhecimento de
informática, sobretudo de Excel e similares, sendo desejável que
tenha cursado a disciplina “Banco de dados” ou outra de ementa
semelhante. Ter organização, disciplina e bom relacionamento
interpessoal.

Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas - PROGEP

2 Vagas
sendo:

1 Vaga AC

1 Vaga PcD
(Pessoa com
Deficiência)

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT de qualquer área
do conhecimento.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Proatividade;
Cordialidade; Organização; Flexibilidade; Comprometimento;
Pontualidade; Bom relacionamento interpessoal; Boa
comunicação escrita e oral; Habilidade com editores de texto,
planilhas, bem como outras ferramentas de informática.

Atividades a serem desenvolvidas: Atendimento ao público;
Apoio nas rotinas administrativas relacionadas à Gestão de
Pessoas; Assessoramento à prestação de informações ao
público externo e interno.

Disponibilidade de horário: Matutino ,ou Vespertino.

Unidade Acadêmica de
Biotecnologia - IBIOTEC

3 vagas
sendo:

1 Vaga AC

Vaga 1:
Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT de qualquer área
do conhecimento.

Atividades a serem realizadas: Assistir às secretarias do
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1 Vaga
Negros e
Pardos

1 Vaga PcD
(Pessoa com
Deficiência)

Obs: Se não
houver

candidato
PcD a vaga
será de AC

IBIOTEC.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter conhecimento básico
de informática; Proatividade; Capacidade de organização;
Facilidade de comunicação; Disposição em trabalhar
coletivamente.

Disponibilidade de horário: Matutino ou Vespertino.

Vaga 2:
Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT em Ciência da
Computação.

Atividades a serem realizadas: Desenvolvimento e
manutenção de páginas web dos setores do IBIOTEC.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter conhecimento de
informática; Proatividade; Capacidade de organização;
Facilidade de comunicação; Disposição em trabalhar
coletivamente.

Disponibilidade de horário: Matutino ou Vespertino.

Vaga 3:
Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT em Enfermagem
ou Medicina.

Atividades a serem realizadas: Auxiliar as comissões de
Residência Multiprofissional e Residência Médica.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter conhecimento básico
de informática; Proatividade; Capacidade de organização;
Facilidade de comunicação; Disposição em trabalhar
coletivamente.

Disponibilidade de horário: Matutino ou Vespertino.

Unidade Acadêmica de
Engenharia - FENG

3 Vagas
sendo:

1 Vaga AC

1 Vaga
Negros e
Pardos

1 Vaga PcD
(Pessoa com
Deficiência)

Obs: Se não
houver

candidato
PcD a vaga
será de AC

Vaga 1

Formação exigida: Graduando(a) em Engenharia de Produção
ou Engenharia Mecânica da UFCAT.

Atividades a serem realizadas: apoiar atividades
administrativas e acadêmicas dos cursos de Engenharia de
Produção e Engenharia Mecânica; realizar o levantamento de
Riscos Ocupacionais e de dados sobre saúde e segurança do
trabalho; auxiliar na gestão e organização dos laboratórios dos
cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica.

Habilidades: Conhecimento básico em informática; Boa
redação; Facilidade de comunicação; Capacidade de
organização; Proatividade; Disciplina; Bom relacionamento
interpessoal; Disposição em trabalhar coletivamente;
Comprometimento com o trabalho; conhecimento e experiência
em Ergonomia e Segurança do Trabalho será um diferencial.
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Disponibilidade de horário: Matutino ou vespertino.

Vaga 2

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT de qualquer área
do conhecimento.

Atividades a serem realizadas: Apoiar atividades
administrativas e acadêmicas do Instituto de Engenharia.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Conhecimento básico
em informática; Conhecimento no uso e gerenciamento de
redes sociais; Boa redação; Facilidade de comunicação;
Capacidade de organização; Proatividade; Disciplina; Bom
relacionamento interpessoal; Disposição em trabalhar
coletivamente; Comprometimento com o trabalho.

Disponibilidade de horário: Matutino ou vespertino.

Vaga 3

Formação exigida: Graduando(a) em Engenharia de Minas da
UFCAT, que tenha cursado o 5° período.

Atividades a serem realizadas: Apoiar atividades
administrativas e acadêmicas do Instituto de Engenharia.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Conhecimento básico
em informática; Conhecimento no uso e gerenciamento de
redes sociais; Boa redação; Facilidade de comunicação;
Capacidade de organização; Proatividade; Disciplina; Bom
relacionamento interpessoal; Disposição em trabalhar
coletivamente; Comprometimento com o trabalho.

Disponibilidade de horário: Matutino ou vespertino.

Unidade Acadêmica de
Gestão e Negócios – CGEN

2 vagas
sendo:

1 Vaga AC

1 Vaga
Negros e
Pardos

Vaga 1

Formação exigida: Graduando(a) (a partir do 3° período) em
Ciências da Computação da Universidade Federal de Catalão
(UFCAT).

Atividades a serem realizadas: Manutenção e organização dos
equipamentos do laboratório de informática, com substituição,
configuração e instalação de softwares, módulos, partes e
componentes; Controlar e zelar pela correta utilização dos
equipamentos; suporte técnico a usuários do laboratório;
Controle de entrada e saída de usuários; Formulação e execução
de inventário; Desenvolvimento de websites (elaboração e
manutenção); Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter conhecimento de
informática; Proatividade; Capacidade de organização;
Facilidade de comunicação; Disposição em trabalhar
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coletivamente.

Disponibilidade de Horários: Vespertino e Noturno.

Vaga 2

Formação exigida: Graduando/a em Administração da
Universidade Federal de Catalão (UFCAT).

Atividades a serem realizadas: Escrita de ofícios e documentos
de fluxo administrativo habituais; Atendimento ao público (alunos
e professores); Controle da entrada e saída de documentos
(incluindo os prazos de atendimento de requisições) e
organização dos mesmos (arquivamento); Apoio às/aos
professoras/es Coordenadores (monitoria, estágio e
Coordenações dos Cursos de Administração e Administração
Pública) do Centro de Gestão e Negócios; Levantamento e
lançamento em sistemas de informações patrimoniais.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter conhecimentos de
informática; Proficiência em ferramentas Office de uso comum
em escritórios (pacote Microsoft Office, LibreOffice ou similar);
Capacidade de organização; Disposição em trabalhar
coletivamente; Ter domínio da língua portuguesa.

Disponibilidade de Horários: Vespertino.

Unidade Acadêmica de
Geografia - IGEO

2 Vagas
sendo:

1 Vaga AC

1 Vaga
Negros e
Pardos

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT de qualquer área
do conhecimento.

Atividades a serem realizadas: Apoiar atividades
administrativas e acadêmicas do Instituto de Geografia.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Conhecimento básico
em informática; Conhecimento no uso e gerenciamento de
redes sociais; Boa redação; Facilidade de comunicação;
Capacidade de organização; Proatividade; Disciplina; Bom
relacionamento interpessoal; Disposição em trabalhar
coletivamente; Comprometimento com o trabalho.

Disponibilidade de horário: Vespertino e/ou vespertino.

Unidade Acadêmica de
Matemática e Tecnologia –
IMTEC

2 Vagas
sendo:

1 Vaga AC

1 Vaga
Negros e
Pardos

Formação exigida: Graduando(a) em Engenharia Mecatrônica,
Matemática ou Matemática Industrial da Universidade Federal de
Catalão (UFCAT).

Atividades a serem realizadas: Auxiliar a administração do
IMTEC; Redigir documentos; Controle de estoque de materiais
de expediente e de laboratório; Agendamentos e controle de
acesso às dependências do IMTEC; Prestar e divulgar
informações; Manutenção básica dos computadores do IMTEC e
outras atividades solicitadas pelo supervisor.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Conhecimento de
informática; Boa redação; Organização; Disciplina; Bom
relacionamento interpessoal.
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Disponibilidade de horário: Matutino e,ou Vespertino.

Unidade Acadêmica de
História e Ciências Sociais -
INHCS

2 Vagas
sendo:

1 Vaga AC

1 Vaga
Negros e
Pardos

Vaga 1

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT no bacharelado
em História.

Atividade a serem realizadas: organização do acervo do
centro de documentação, higienização e digitalização de
documentos, atendimento ao público para consulta.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: noção básica de
informática, manuseio de documentos e de atendimento ao
público.

Disponibilidade de horário: Matutino e,ou Vespertino.

Vaga 2

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT em História.

Atividades a serem realizadas: auxiliar nos procedimentos
internos da secretaria; manutenção e atualização de website e
redes; produção de relatórios de atividades; recebimento,
organização e cadastramento de documentos e atendimento ao
público; organização do acervo do centro de documentação,
higienização e digitalização de documentos, atendimento ao
público para consulta.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: noção básica de
informática, manuseio de documentos e de atendimento ao
público.

Disponibilidade de horário: Matutino e,ou Vespertino.

Unidade Acadêmica de
Letras e Linguistica – UALL

2 Vagas
sendo:

1 Vaga AC

1 Vaga
Negros e
Pardos

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT de qualquer área
do conhecimento.

Atividades a serem realizadas: Auxiliar nas atividades da
UAELL.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Domínio da norma
escrita padrão da língua, de recursos digitais, como o Google
Docs, Google Forms e planilhas do Excel, além de cordialidade
no atendimento ao público.

Disponibilidade de horário: Matutino e,ou Vespertino.

Unidade Acadêmica de
Química – UAQ

2 Vagas
sendo:

1 Vaga AC

1 Vaga
Negros e
Pardos

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT em Química e
cursando a partir do 5º período.

Atividades a serem realizadas: Auxiliar o preparo e/ou
acompanhar as aulas de Química Geral Experimental.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Boas práticas em
laboratório de química, senso de organização, disciplina, olhar
crítico, iniciativa, bom relacionamento interpessoal,
comprometimento com o trabalho.
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Disponibilidade de horário: Matutino e,ou Vespertino.

Unidade Acadêmica de
Física - UAF

2 Vagas
sendo:

1 Vaga AC

1 Vaga
Negros e
Pardos

Vaga 1

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT de qualquer área
do conhecimento.

Atividades a serem realizadas: Apoiar atividades
administrativas e acadêmicas do Instituto de Física, sejam elas
internas ou externas.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Conhecimento das
normas institucionais referente aos discentes; Conhecimento
básico em informática; Pacote Office ou similares;
Conhecimento no uso e gerenciamento de redes sociais.

Disponibilidade de horário: Vespertino e/ou noturno.

Vaga 2

Formação exigida: Graduando(a) da UFCAT em: Física ou
Engenharias. Obs: Ter cursado no mínimo Laboratório de
Física 1 e 2.

Atividades a serem realizadas: Apoiar atividades nos
laboratórios do Instituto de Física, sejam elas em equipamentos
ou softwares, sendo: Montagem, manutenção, organização,
controle, guarda e conservação.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter: Conhecimento em
Pacote Office ou similares; Conhecimentos básico em
informática (hardware e Software); Habilidades básicas de
utilizar: equipamentos, ferramentas e instrumentos; Postura
ética nas relações interpessoais.

Disponibilidade de horário: Vespertino e/ou noturno.

Unidade Acadêmica de
Educação – UAE

2 Vagas
sendo:

1 Vaga AC

1 Vaga
Negros e
Pardos

Vaga 1
Formação exigida: Graduando/a em Ciências da Computação,
Engenharias ou Matemática Industrial da Universidade Federal
de Catalão (UFCAT).

Atividades a serem realizadas: Montagem, manutenção e
organização dos equipamentos do laboratório de informática;
Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos;
Manutenção de websites; Desenvolvimento de formulários
Google e utilização de outros aplicativos correlatos; Apoiar
atividades da secretaria e atender ao público; Executar outras
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter conhecimento de
informática; Proficiência em ferramentas Office de uso comum
em escritórios (pacote Microsoft Office, LibreOffice ou similar);
Capacidade de organização; Conhecimento dos aplicativos
Google; Conhecimento mínimo de rotinas administrativas;
Proatividade; Capacidade de organização; Facilidade de
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comunicação; Disposição em trabalhar coletivamente.

Disponibilidade de horário: Vespertino e Noturno.

Vaga 2
Formação exigida: Graduando/a de qualquer área do
conhecimento da Universidade Federal de Catalão (UFCAT).

Atividades a serem realizadas: Atendimento ao público
(alunos e professores); Apoiar as rotinas administrativas da
secretaria; Desenvolvimento de formulários Google e utilização
de outros aplicativos correlatos; Manutenção das mídias sociais
da Unidade; Auxiliar no levantamento e lançamento dos bens
em sistemas de informações patrimoniais; Executar outras
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.

Habilidades: O(A) candidato(a) deve ter conhecimentos de
informática; Proficiência em ferramentas Office de uso comum
em escritórios (pacote Microsoft Office, LibreOffice ou similar);
Capacidade de organização; Conhecimento mínimo de rotinas
administrativas; Proatividade; Disposição em trabalhar
coletivamente; Conhecimento dos aplicativos Google;
Conhecimento mínimo de rotinas administrativas; Ter domínio
da língua portuguesa.

Disponibilidade de horário: Vespertino ou matutino.


