
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA O
NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
EDITAL Nº 002/2018

O Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica da Universidade Federal de São
João del-Rei - NETEC torna pública a abertura do processo seletivo para o preenchimento
de 02 (duas) vagas de estágio na área de Capital. A contratação decorrente desse Processo
Seletivo visa o atendimento das necessidades do NETEC e também a realização do estágio
obrigatório do graduando em Administração de Empresas e Ciências Contábeis da
Universidade Federal de São João del-Rei;

Da Inscrição e Participação

 Poderão participar do processo seletivo, alunos que estejam regularmente matriculados e
frequentes, aptos a realizarem seu estágio curricular obrigatório, dos cursos em Administração
de Empresas se Ciências Contábeis da Universidade Federal de São João del-Rei.

 O estagiário não receberá bolsa por se tratar de oferta de vaga para a modalidade de
estágio obrigatório, conforme art. 12 da Lei Federal nº 11.788/2008.

 O estagiário contratado será segurado contra acidentes pessoais conforme prevê o
parágrafo único, art. 9º da Lei Federal nº 11.788/2008.

 Número de Vagas: 02 (duas) vagas para a área de Capital.

 Período das Inscrições: Os documentos de inscrição deverão ser enviados até
23h59min do dia 07 de março de 2018 para o email da INDETEC, editalindetec@ufsj.edu.br,
com a seguinte indicação no campo “assunto” do email: “Edital 02 inscrição estágio
NETEC ”.

 Como prova da inscrição valerá exclusivamente a confirmação de recebimento enviada
pela INDETEC.

 No momento da inscrição é necessário anexar uma cópia do Currículo, informando a
área pretendida, e uma declaração de aluno regularmente matriculado.

 Os candidatos selecionados serão entrevistados no dia 12/03/2018.

 O início do estágio será em 15/03/2018.

 Duração do estágio: 4 (quatro) meses podendo ser prorrogado por até mais 4 (quatro)
meses.

Condições para participação

 estiver regularmente matriculado nos cursos de graduação em Administração de
Empresas e Ciências Contábeis da Universidade Federal de São João del-Rei;

 ter no mínimo de conhecimento técnico na área pretendida;



 estiver apto a cursar o estágio obrigatório
 conhecimentos com o pacote office e BRoffice.

Da Jornada de Trabalho e duração:
O estagiário terá uma jornada semanal de 20h (vinte horas) semanais, em horário a ser
combinado com a chefia imediata.

Local de Trabalho:
Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica - NETEC (Próximo ao Restaurante
Universitário)
Universidade Federal de São João del- Rei
Campus CTAN

Principais atividades do(a) ESTAGIÁRIO:
 Auxiliar na gestão da Incubadora de Desenvolvimento Tecnológico e Setores Tradicionais
do Campo das Vertentes - INDETEC e do Setor de Inovação e Propriedade Intelectual - SEIPI;
 Auxiliar os pré-incubados e incubados na área de Capital;
 Auxiliar nos procedimentos de propriedade intelectual e inovação tecnológica.

Perfil do candidato:
 Postura pró-ativa;
 Habilidade para analisar problemas e propor soluções;
 Facilidade para trabalho em equipe;
 Possuir boa comunicação.

Realização do Processo Seletivo e Procedimento de Avaliação dos Candidatos:
 O processo seletivo constará das etapas: análise do currículo e entrevista.

 Etapa 1 - Análise do Currículo: de caráter eliminatório e classificatório será para avaliar
conhecimentos compatíveis com a atividade a ser desenvolvida, sendo analisadas
experiências e cursos extra-curriculares na área de atuação.

 Etapa 2 – Entrevista: serão convocados para entrevista os candidatos aprovados na
etapa 1. As entrevistas serão pré-agendadas por e-mail para o dia 12 de março de 2018.

Da Convocação e Contratação:

A convocação para contratação obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos
candidatos. O candidato convocado será comunicado no dia 13/03/2018. O mesmo deverá
se apresentar no Núcleo e Empreendedorismo e Inovação Tecnológica para início de suas
atividades no dia 15/03/2018.

São João del-Rei, 01 de março de 2018

Darlinton Barbosa Feres Carvalho
Coordenador do Núcleo e Empreendedorismo e Inovação Tecnológica


