UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

ANEXO III
Unidades Administrativas/ Acadêmicas interessadas em receber estagiários/as
(Retificado em 01/08/18, 03/08/18, 13/08/18 e 14/08/18)

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso

Perfil Desejado

Habilidades

-Disponibilidade para estagiar
de 8h às 12h.
-Ter concluído, no mínimo,
50% da carga horária do curso.
-Ter,
preferencialmente,
cursado
disciplinas
Graduação em relacionadas
a
Estratégia,
Administração Gestão de Pessoas, Teorias da Trabalhar com editor de
e
planilhas
ou
em Administração, Gestão de textos
eletrônicas.
Administração Materiais e Ética.
Pública
-Reunir
as
seguintes
características: pró-atividade;
boa comunicação e escrita;
compromisso
e
responsabilidade.

Atividades a serem
desenvolvidas

1. Acompanhar e apoiar a
execução do planejamento
estratégico da Pró-Reitoria de
Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas (PROGP).
2. Auxiliar o acompanhamento
da execução orçamentária da
PROGP.
3. Colaborar na gestão de
materiais da unidade.
4. Apoiar na elaboração e
execução de projetos na área
de pessoal da UFSJ.
5. Contribuir e auxiliar na
reformulação
dos
fluxos,
normas e procedimentos da
pró-reitoria.

Pesso
Unidad
Ampla a com
Total
e
Negros
Muni
Supervisor Concorrê Defide
propo/as
-cípio
-ncia
ciênci
vagas nente
a
da vaga

Cristiane
Aparecida
da Silva –
Cargo:
Administrador

01

-

-

01

Horário e
Local das
Inscrições

Horário de
Trabalho

Presencial:
8h às 12h
Secretaria da
PROGP
–
Campus
Santo
Antônio da
UFSJ, Praça
São
Frei Orlando,
NOPES
João
/
170,
sala De 8h às 12h.
delPROGP
1.06, Centro,
Rei
São João delRei- MG.
ou
E-mail:
nopes@ufsj.e
du.br

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Etapa 1: Análise de currículo – caráter eliminatório e classificatório
No ato da inscrição, o candidato ao estágio deverá entregar ficha de inscrição e currículo com os respectivos comprovantes das atividades descritas, os
quais serão analisados e pontuados conforme quadro abaixo:

Requisito

Valor unitário

Valor máximo

Conclusão com aprovação em disciplina de Planejamento Estratégico ou afim 10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplina de Gestão de Pessoas ou afim

10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplina de Teorias da Administração ou afim 10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplina de Gestão de Materiais ou afim

10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplina de Ética ou afim

10 pontos por disciplina

20 pontos

Comprovante de experiência profissional

0,5 ponto por cada mês trabalhado

6 pontos

Certificado de informática: editor de textos

3 pontos

3 pontos

Certificado de informática: planilhas eletrônicas

4 pontos

4 pontos

Certificados de cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada

1 ponto por curso

5 pontos

Para os estudantes comprovadamente vulneráveis, previamente avaliados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSJ, pelo Programa
Universidade para Todos (ProUni) ou pelo Programa de Financiamento Estudantil (FIES), o valor da pontuação obtida na avaliação será acrescido de
10%.
Em caso de empate, será adotado o seguinte critério de desempate: a) Maior pontuação nas disciplinas cursadas; b)Maior tempo de experiência
profissional; c)Maior pontuação em cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada; d) Maior idade.
Serão classificados os 05 candidatos com maior pontuação. Os demais serão eliminados da seleção.
Etapa 2: Entrevista – caráter classificatório
Os cinco primeiros classificados na 1ª etapa serão convocados para entrevista, a ser realizada no período de 20/08/2018 a 21/08/2018 16/08/2018 a
17/08/2018 08/08/2018 a 09/08/2018 30/07/2018 a 31/07/2018 . Na entrevista serão analisados aspectos referentes ao perfil desejado e habilidades dos
candidatos, conforme comprovação apresentada na 1ª etapa.

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso

Graduação
em
Comunicação Social
Jornalismo

Perfil Desejado

Habilidades

Atividades a serem
desenvolvidas

Ampla
Supervisor Concorrência

1. Auxiliar na elaboração de
-Disponibilidade para estagiar
pautas para boletim de
de 8h às 12h.
informações da Pró-Reitoria
-Ter concluído, no mínimo,
de Gestão e Desenvolvimento
50% da carga horária do
de Pessoas (PROGP).
curso.
2. Diagramar o boletim de
-Ter,
preferencialmente,
informações.
cursado
disciplinas
3. Desenvolver o layout do
relacionadas a Teorias da
website da PROGP, aplicando
Comunicação
e
do
a identidade visual da UFSJ.
Jornalismo, Produção Textual Trabalhar com editor de 4. Contribuir na organização
Cássia
e Editorial, Comunicação textos e Corel Draw ou das informações do website,
Vale Lara
Digital e Webjornalismo, afim.
para facilitar o acesso do
Comunicação Organizacional
usuário.
e Ética.
5. Revisar os textos a serem
-Reunir
as
seguintes
publicados no boletim de
características: pró-atividade;
informações e no website.
boa comunicação e escrita;
6. Colaborar na definição de
compromisso
e
estratégias de comunicação da
responsabilidade.
unidade.
7. Apoiar a divulgação dos
projetos da PROGP.

01

Pessoa
Total
com Negros
de
Defi/as
vagas
ciência

-

-

01

Unidade
propo- Município
nente
da vaga

Horário e
Local das
Inscrições

Horário de
Trabalho

Presencial:
8h às 12h
Seccretaria
da
PROGP –
Campus
Santo
Antônio da
UFSJ, praça
Frei
DIDEP/ São João Orlando,
De 8h às 12h.
170,
sala
PROGP del-Rei
1.06,
Centro, São
João
delRei- MG.
ou
E-mail:
nopes@ufsj.
edu.br

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Etapa 1: Análise de currículo – caráter eliminatório e classificatório
No ato da inscrição, o candidato ao estágio deverá entregar ficha de inscrição e currículo com os respectivos comprovantes das atividades descritas, os
quais serão analisados e pontuados conforme quadro abaixo:
Requisito
Valor unitário
Valor máximo
Conclusão com aprovação em disciplinas de Teorias da Comunicação e do
Jornalismo ou afim.

10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplinas de Produção Textual e Editorial ou
afim.

10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplinas de Comunicação Digital e
Webjornalismo ou afim.

10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplina de Comunicação Organizacional ou

10 pontos por disciplina

20 pontos

afim.
Conclusão com aprovação em disciplina de Ética ou afim.

10 pontos por disciplina

20 pontos

Certificado de informática: editor de textos

3 pontos

3 pontos

Certificado de informática: Corel Draw ou afim

5 pontos

5 pontos

Certificados de cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada

1 ponto por curso

5 pontos

Para os estudantes comprovadamente vulneráveis, previamente avaliados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSJ, pelo Programa
Universidade para Todos (ProUni) ou pelo Programa de Financiamento Estudantil (FIES), o valor da pontuação obtida na avaliação será acrescido de
10% .
Em caso de empate, será adotado o seguinte critério de desempate: a) Maior pontuação nas disciplinas cursadas; b) Certificação em Corel Draw ou
afim; c) Maior pontuação em cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada; d) maior idade .
Serão classificados os 05 candidatos com maior pontuação. Os demais serão eliminados da seleção.
Etapa 2: Entrevista – caráter classificatório
Os cinco primeiros classificados na 1ª etapa serão convocados para entrevista, no período de 20/08/2018 a 21/08/2018 16/08/2018 a 17/08/2018 08/08/2018
a 09/08/2018 30/07/2018 a 31/07/2018. Na entrevista serão analisados aspectos referentes ao perfil desejado e habilidades dos candidatos, conforme
comprovação apresentada na 1ª etapa.

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso

Perfil Desejado

-Disponibilidade para estagiar
de 8h às 12h ou de 13h às 17h.
-Ter concluído, no mínimo,
50% da carga horária do curso.
-Ter, preferencialmente,
cursado disciplinas
Superior
relacionadas a Gestão de
em
Pessoas, Informática Básica,
Tecnologia
Fundamentos da
em
Administração e Ética.
Recursos
-Reunir as seguintes
Humanos
características: pró-atividade;
boa comunicação e escrita;
compromisso e
responsabilidade; concentração
e atenção; e ética.

Habilidades

Trabalhar com
digitalização e
arquivamento de
assentamentos
funcionais físicos e
digitais.

Atividades a serem
desenvolvidas

1. Auxiliar na execução das
atividades referentes ao o
Assentamento Funcional
Digital (AFD) na Pró-reitoria
de Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas (PROGP).
2. Acompanhar e apoiar a
implantação do AFD na
PROGP.
3. Colaborar na adequação dos
procedimentos referentes ao
AFD na PROGP.
4. Contribuir e auxiliar na
reformulação dos fluxos e
normas da gestão de
documentos na PROGP.

Pessoa
Unidade
Ampla
Total
Supervicom Negros
propoConcode
Município
sor
Defici
nente da
/as
rrência
vagas
-ência
vaga

Miriane
da
Conceiçã
o Fiuza –
Cargo:
Arquivist
a

01

-

01

02
(1
vaga
para
São João
manh PROGP
del-Rei
ã e 1
vaga
para
tarde)

Horário e
Local das
Inscrições

Horário de
Trabalho

Presencial:
8h às 12h
Secretaria da
PROGP –
Campus
Santo
Antônio da
UFSJ, praça
Frei
Orlando,
170, sala
De 8h às 12h
e de 13h às
1.06,
Centro, São 17h.
João delRei- MG.
ou
E-mail:
nopes@ufsj.
edu.br
progp@ufsj.
edu.br

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Etapa 1: Análise de currículo – caráter eliminatório e classificatório
No ato da inscrição, o candidato ao estágio deverá entregar ficha de inscrição e currículo com os respectivos comprovantes das atividades descritas, os
quais serão analisados e pontuados conforme quadro abaixo:

Requisito

Valor unitário

Valor máximo

Conclusão com aprovação em disciplina de Gestão de Pessoas ou afim

10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplina de Informática Básica ou afim

10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplina de Fundamentos da Administração
ou afim

10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplina de Ética ou afim

10 pontos por disciplina

20 pontos

Comprovante de experiência profissional

0,5 ponto por cada mês trabalhado

6 pontos

Certificado de curso de informática básica

3 pontos

3 pontos

Certificado de curso de informática avançada

4 pontos

4 pontos

Certificados de cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada

1 ponto por curso

5 pontos

Para os estudantes comprovadamente vulneráveis, previamente avaliados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSJ, pelo Programa
Universidade para Todos (ProUni) ou pelo Programa de Financiamento Estudantil (FIES), o valor da pontuação obtida na avaliação será acrescido de
10% .
Em caso de empate, será adotado o seguinte critério de desempate: a) Maior pontuação nas disciplinas cursadas; b)Maior tempo de experiência
profissional; c)Maior pontuação em cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada; d)Maior idade.
Serão classificados os 07 candidatos com maior pontuação. Os demais serão eliminados da seleção.
Etapa 2: Entrevista – caráter classificatório
Os cinco primeiros classificados na 1ª etapa serão convocados para entrevista, no período de 20/08/2018 a 21/08/2018 16/08/2018 a 17/08/2018 08/08/2018
a 09/08/2018 30 a 31 de julho de 2018. Na entrevista serão analisados aspectos referentes ao perfil desejado e habilidades dos candidatos, conforme
comprovação apresentada na 1ª etapa.

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso

Nutrição

Perfil Desejado
-Disponibilidade
para
estagiar de 8h às 12h.
-Ter concluído, no mínimo,
50% da carga horária do
curso.
-Ter,
preferencialmente,
cursado
disciplinas
relacionadas a Avaliação
Nutricional;
Nutrição
e
Dietética; Técnica Dietética;
Nutrição em Saúde Coletiva;
Nutrição
Básica
e
Metabolismo; Políticas de
Saúde ou afins.
-Reunir
as
seguintes
características: pró-atividade;
boa comunicação e escrita;
compromisso
e
responsabilidade.

Habilidades

Saber manipular os
instrumentos
de
avaliação
antropométrica
e
diagnosticar;
Noções de planilhas
eletrônicas.

Atividades a serem
desenvolvidas

1. Participar e auxiliar no
desenvolvimento
de
projetos voltados para a
saúde e qualidade de vida
do servidor;
2. Contribuir com as ações
de Educação Nutricional.

Supervisor

Camila
Negreiros
Gobira
(Nutricionis
-ta)

Pessoa
Ampla
Total
com Negros
Concorde
Defici/as
rência
vagas
ência

01

-

-

01

Unidad
e
propo- Município
nente
da vaga

DIDEP/ São João
PROGP del-Rei

Horário e
Local das
Inscrições

Presencial:
8h às 12h
Secretaria da
PROGP
–
Campus Santo
Antônio
da
UFSJ, praça
Frei Orlando,
170, sala 1.06,
Centro,
São
João del-ReiMG.

Horário de
Trabalho

De 8h às 12h.

E-mail:
saude.progp@
ufsj.edu.br

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Etapa 1: Análise de currículo – caráter eliminatório e classificatório
No ato da inscrição, o candidato ao estágio deverá entregar ficha de inscrição e currículo com os respectivos comprovantes das atividades descritas, os
quais serão analisados e pontuados conforme quadro abaixo:
Requisito

Valor unitário

Valor máximo

Conclusão com aprovação em disciplinas de Avaliação Nutricional ou afim.

10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplinas de Nutrição e Dietética ou afim.

10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplinas de Técnica Dietética ou afim.

10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplina de Nutrição em Saúde Coletiva ou
afim.

10 pontos por disciplina

20 pontos

Conclusão com aprovação em disciplina de Nutrição Básica e Metabolismo.

10 pontos por disciplina

10 pontos

Conclusão com aprovação em disciplina de Políticas de Saúde ou afim.

10 pontos por disciplina

10 pontos

Certificados de cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada

1 ponto por curso

5 pontos

Para os estudantes comprovadamente vulneráveis, previamente avaliados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSJ, pelo Programa
Universidade para Todos (ProUni) ou pelo Programa de Financiamento Estudantil (FIES), o valor da pontuação obtida na avaliação será acrescido de
10% .
Em caso de empate, será adotado o seguinte critério de desempate: a) Maior pontuação nas disciplinas cursadas; b) Ter cursado a disciplina de
Avaliação Nutricional ou afim. c) Maior pontuação em cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada; d) maior idade .
Serão classificados os 05 candidatos com maior pontuação. Os demais serão eliminados da seleção.
Etapa 2: Entrevista – caráter classificatório
Os cinco primeiros classificados na 1ª etapa serão convocados para entrevista, no período de 20/08/2018 a 21/08/2018 16/08/2018 a 17/08/2018 08/08/2018
a 09/08/2018 30/07/2018 a 31/07/2018. Na entrevista serão analisados aspectos referentes ao perfil desejado e habilidades dos candidatos, conforme
comprovação apresentada na 1ª etapa.

Curso

Graduação em
Administração
, Ciências
Econômicas,
Ciências
Contábeis ou
Engenharia de
Produção

Requisitos Avaliados na
Convocação
Perfil
Habilidades
Desejado
- Postura
pró-ativa;
- Habilidade
para
Bom nível de
analisar
problemas e conhecimentos
propor
de informática,
soluções;
principalmente
internet e
- Facilidade
planilhas
para
trabalho em
eletrônicas
equipe;
(Excel).
- Possuir
boa
comunicaçã
o.

Atividades a serem
desenvolvidas

- Auxiliar na montagem
de processos licitatórios;
- Elaboração de
orçamentos/pesquisa de
preço;
- Contato com
fornecedores;
- Elaboração de planilhas
de orçamentos;
- Auxiliar o pregoeiro
durante a realização dos
pregões eletrônicos.

Supervisor

Fabiano
Costa
Torres

Ampla
Concor
-rência

01

Pessoa
com
Deficiência

-

Negros/as

Total
de
Vagas

Unidade
Proponente da
Vaga

01

02
(1
vaga
para
manh
ã e 1
vaga
para
tarde)

Setor de
Compra
se
Licitaçõ
es Secol

Municípi
o

Horário e local das
inscrições

São João
del -Rei

Das 08 às 14h no
Setor de Compras e
Licitações da UFSJ,
4º andar, Praça Frei
Orlando, 170,
Centro, São João delRei/MG

Horário de trabalho

Manhã: de 08h às 12h.
Tarde: de 13h30min às
17h30min.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
- Análise de currículo: no ato da inscrição, o candidato ao estágio deverá entregar ficha de inscrição e currículo com os respectivos comprovantes das
atividades descritas;
- Entrevista;
- Interesse em realizar o estágio no Secol após a exposição das atividades nele realizadas;
- Disponibilidade de horário condizente com o horário de funcionamento do Secol.

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso

Perfil Desejado

Habilidades

Atividades a serem
desenvolvidas

Auxiliar no Controle
Patrimonial; Auxiliar no
Administradesenvolvimento de
ção,
Postura pró-ativa, facilidade Habilidade
para processos internos;
Administrapara o trabalho em equipe, analisar problemas e Realizar estudos e
ção Pública
possuir boa comunicação.
propor soluções.
pesquisas para projetos.
ou Ciências
Controle de Baixas
Contábeis
Patrimoniais; Consultar
Normas e Legislação.

Ampl
Unidad
Pessoa
Tota
a
e
com
Negros/ l de
Muni
propone
Supervisor Conc
as
cípio
Deficiên
vaga
orrên
nte da
cia
s
cia
vaga

Matheus
Pereira
Modesto

01

-

-

01

Setor de
Patrimô
-nio

Horário e Local das
Inscrições

Setor de Patrimônio
(SEPAT/UFSJ).
São
Campus
Santo
João
Antônio, Praça Frei
delOrlando,
170.
Rei
Centro. São João delRei/MG

Horário de Trabalho

Manhã ou tarde,
08h às 12h ou
13:30 às 17:30, de
acordo
com
disponibilidade
estagiário.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Etapa 1: Análise de currículo – caráter eliminatório e classificatório
Esta etapa avaliará conhecimentos compatíveis com a atividade a ser desenvolvida, sendo analisadas experiências e cursos extra-curriculares na área de
atuação da Administração. O currículo deverá ser entregue na ocasião da inscrição.
Etapa 2: Entrevista – caráter classificatório
Serão convocados para entrevista os candidatos que tiverem o perfil de acordo com o solicitado. As entrevistas serão pré-agendadas com os candidatos,
nas datas de 20/08/2018 a 21/08/2018 16/08/2018 a 17/08/2018 08/08/2018 a 09/08/2018 30/07/2018 a 31/07/2018, conforme Edital.

de
de
a
do

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso

Letras –
Espanhol
(IFET)

Perfil Desejado

Alunos a partir do 4º
período do curso
(imprescindível ter
concluído com
aprovação o 1º, 2º e
3º períodos
completos)

Habilidades

-proficiência da
Língua Espanhola

Atividades a serem
desenvolvidas

Supervisor

- colaboração na tradução
e versão de
documentos: português
para o espanhol
e vice-versa;
- colaboração na
construção da versão
em espanhol da página
institucional;
- colaboração na criação
do banco de
ementas em espanhol;
- colaboração na versão em
espanhol
dos catálogos
institucionais, do manual
do aluno estrangeiro e
outros materiais
dessa natureza;
- colaboração da versão em Liliane
espanhol
Assis Sade
das páginas dos programas Resende
de
graduação e pósgraduação;
- ajuda na recepção de
delegações;
- ajuda na recepção de
alunos e
delegações estrangeiras;
- colaboração na
organização e
desenvolvimento do
Seminário de
Internacionalização e
afins; e
- comunicação em
espanhol, através de
ligações telefônicas
(quando
necessário), e-mail e
facebook
institucionais.

Amp
Unidad
Pessoa
Tota
la
e
com
Negros/ l de
Muni
Conc
propone
as
cípio
Deficiên
vaga
orrên
nte da
cia
s
cia
vaga

-

-

01

04

Assesso
-ria
para
Assuntos
Internacionais
ASSIN

São
João
delRei

Horário e Local das
Inscrições

As
inscrições
deverão
ser
realizadas
em
ambiente
virtual,
conforme
orientações contidas
abaixo da presente
tabela.

Horário de Trabalho

Manhã ou tarde,
cumprindo a carga
horária de 04 horas
diárias, de acordo
com
a
disponibilidade
do
estagiário.

Letras –
Inglês

Alunos a partir do 4º
período do curso
(imprescindível ter
concluído com
aprovação o 1º, 2º e
3º períodos
completos)
Alunos do curso de
Letras - Língua
Inglesa e suas
Licenciaturas, a
partir do 1º período
do curso. Para
alunos do curso
Letras - Dupla
Licenciatura, a partir
do 3º período do
curso
(imprescindível ter
concluído com
aprovação o 1º e 2º
períodos completos.

Alunos a partir do 3º
período do curso
Ciência da
(imprescindível ter
Computação concluído com
aprovação o 1º e 2º
períodos completos)

Arquitetura
e
Urbanismo

Alunos a partir do 4º
período do curso
(imprescindível ter
concluído com
aprovação o 1º, 2º e
3º períodos
completos)

colaboração na tradução e
versão de
documentos: português
para o inglês e
vice-versa;
- colaboração na
construção da versão
em inglês da página
institucional;
- colaboração na
criação do banco de
ementas em inglês;

Liliane
Assis Sade
Resende

- habilidade para
desenvolvimento de
Tecnologias de
Informação e
Comunicação - TIC
para apoio na
Assessoria
Internacional,
especialmente em
relação ao
desenvolvimento de
sistemas
computacionais na
web

- desenvolvimento de
aplicativos de
celular para a Assessoria
Internacional;
criação e gerenciamento de
formulário
eletrônicos;
- colaboração no
desenvolvimento e
gerenciamento de website;
- criação e
gerenciamento de mídias
sociais (facebook, twitter,
blog, etc...)

Liliane
Assis Sade
Resende e
Darlinton
Barbosa
Feres
Carvalho

- conhecimento de
sofwares
computacionais
relacionados
a
criação
e edição de mapas e
imagens

Liliane
- desenvolvimento de
Assis Sade
mapas interativos
Resende e
dos Campi da UFSJ e suas
Liziane
respectivas
Peres
cidades;
Mangili

- proficiência da
Língua Inglesa

01

-

-

Assesso
-ria
para
Assuntos
Interna
cionais

São
Joã
o
delRei

As
inscrições
deverão
ser
realizadas
em
ambiente
virtual,
conforme
orientações contidas
abaixo da presente
tabela.

Manhã ou tarde,
cumprindo a carga
horária de 04 horas
diárias, de acordo
com
a
disponibilidade do
estagiário.

ASSIN

01

-

-

Assesso
-ria
para
Assuntos
Interna
cionais

São
Joã
o
delRei

As
inscrições
deverão
ser
realizadas
em
ambiente
virtual,
conforme
orientações contidas
abaixo da presente
tabela.

Manhã ou tarde,
cumprindo a carga
horária de 04 horas
diárias, de acordo
com
a
disponibilidade do
estagiário.

ASSIN

01

-

-

Assesso
-ria
para
Assuntos
Interna
cionais
ASSIN

São
Joã
o
delRei

As
inscrições
deverão
ser
realizadas
em
ambiente
virtual,
conforme
orientações contidas
abaixo da presente
tabela.

Manhã ou tarde,
cumprindo a carga
horária de 04 horas
diárias, de acordo
com
a
disponibilidade do
estagiário.

DA INSCRIÇÃO – CANDIDATOS AO ESTÁGIO NA ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS
A inscrição será realizada em ambiente virtual (online) na página da ASSIN, através dos seguintes procedimentos:
a) Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, disponível em: http://www.ufsj.edu.br/assin/sistema_de_inscricoes.php no período de 24 de julho até
às (23h59) de 16 de agosto de 2018 15 de agosto de 2018 07 de agosto de 2018 27 de julho de 2018.
b) No ato da inscrição, anexar em espaço apropriado no Formulário Eletrônico, os seguintes documentos, em formato “pdf”:


ficha de inscrição, ANEXO II do EDITAL DE ESTÁGIO, devidamente preenchida e assinada;



declaração de não acúmulo de bolsa, ANEXO IV do EDITAL DE ESTÁGIO, devidamente preenchida e assinada;



comprovante ou atestado de matrícula;



extrato ou histórico escolar, contendo o Coeficiente de Rendimento (CR) ou equivalente; atestado de frequência ou equivalente;



currículo lattes ou vitae;

É de responsabilidade do candidato anexar documentos nítidos. Documentos ilegíveis não serão aceitos nem avaliados. NÃO serão aceitos documentos
entregues fora do prazo previsto para as inscrições.
DA SELEÇÃO - CANDIDATOS AO ESTÁGIO NA ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS
Pontuação
máxima
Área do
estágio
Letras – Espanhol

Letras – Inglês

10 pontos
Valor do
Coeficiente
de
Rendimento
acadêmico
Valor do
Coeficiente
de
Rendimento
acadêmico

15 pontos

5 pontos

10 pontos

10 pontos

Avaliação
escrita

Carta de
recomendação

Avaliação
Oral/
Entrevista

-

Avaliação
escrita

Carta de
recomendação

Avaliação
Oral/
Entrevista

-

Arquitetura e
Urbanismo

Ciências da
Computação

Valor do
Coeficiente
de
Rendimento
acadêmico
Valor do
Coeficiente
de
Rendimento
acadêmico

-

Carta de
recomendação

Avaliação
Oral/
Entrevista

Experiência
prévia

-

Carta de
recomendação

Avaliação
Oral/
Entrevista

Experiência
prévia

A seleção dos candidatos envolverá os seguintes critérios e pontuações:
a) Avaliação do Extrato Escolar – verificação do Coeficiente de Rendimento ou Índice equivalente. Será usado o valor do CR como pontuação, sem
arrendamentos (Ex.: Candidato com CR 8,0. Este candidato terá 8,0 pontos no critério Extrato Escolar).
b) Avaliação do desempenho escrito na tradução de documentos de português para inglês ou espanhol: 15 pontos, conforme quadro 1:
Obs.: Na realização da prova escrita, poderá ser permitida, a critério da ASSIN, consulta a qualquer tipo de material, inclusive acesso à internet.
Quadro 1: pontuação da produção escrita em língua estrangeira
Critérios

Pontuação Máxima:
15 pontos
Coesão e coerência do texto traduzido;
Até 5 pontos
Acurácia em inglês/espanhol (uso correto e domínio da semântica Até 5 pontos
e sintaxe da língua)
Clareza e objetividade no discurso escrito;
Até 5 pontos

c) Avaliação de proficiência oral em língua estrangeira: 10 pontos, conforme quadro 2:
Obs.: A avaliação será feita mediante a simulação de uma situação comunicativa (role-play) em Língua Inglesa/espanhola entre o candidato e um dos
membros da Banca e não será permitido nenhum tipo de consulta para a realização desta avaliação.

Quadro 2: pontuação da proficiência oral
Critérios
Fluência, clareza e objetividade no discurso oral;
Acurácia em língua estrangeira;
Coesão e coerência na produção oral;
Demonstração de pró-atividade e iniciativa do candidato;

Pontuação Máxima:
10 pontos
Até 2,5 pontos
Até 2,5 pontos
Até 2,5 pontos
Até 2,5 pontos

d) Análise de currículo: 10 pontos, conforme quadro 3:
Quadro 3: pontuação da experiência do candidato (com base na análise do currículo)
Ciência da Computação
Critérios

Experiência prévia com desenvolvimento de software/APP para celular
Experiência prévia com desenvolvimento de website
Cursos ou capacitação em softwares computacionais relacionados a
criação de softwares/APP/desenvolvimento de website

Arquitetura e Urbanismo
Critérios

Experiência prévia com trabalhos utilizando sofwares computacionais
relacionados a criação e edição de mapas

Pontuação
Máxima:
10 pontos
02 pontos por
experiência
02 pontos por
experiência
02 pontos por
cada
curso
realizado

Pontuação
Máxima:
10 pontos
02 pontos por
experiência

Cursos ou capacitação em softwares computacionais relacionados a
criação e edição de mapas e imagens

02 pontos por
cada
curso
realizado

*os cursos/experiências deverão ser devidamente comprovados por meio de certificados ou atestados ou declarações (anexados no ambiente virtual no ato
da inscrição)
e) Carta de recomendação: carta de recomendação emitida por um professor / profissional da área do estágio;



O candidato que não apresentar a carta de recomendação não será eliminado do processo de seleção.
O candidato que apresentar a carta de recomendação pontuará 5 pontos adicionais.

A nota final do candidato será o somatório da pontuação obtida em cada etapa de avaliação.

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso

Direito

Perfil Desejado

Aluno que curse a partir do
7º período do curso de
Direito.

Habilidades

Word, Windows,
pesquisa
Jurisprudencial e
doutrinária.

Atividades a serem
desenvolvidas

Pesquisas jurídicas e
elaborações de peças
consultivas.

Unidad
Pessoa
Ampla
Total
e
com Negros
Supervisor Concorde
propo- Município
Defici/as
rência
vagas nente
ência
da vaga

Dr. Rafael
Coelho

01

-

01

02
(1
vaga
para Procura
manh -doria
ã e 1 Jurídica
vaga
para
tarde)

São João
del-Rei

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
1º.: Média aritmética das disciplinas cursadas no período anterior cursado pelo candidato, no momento da inscrição.
2º.: Se persistir o empate, terão preferência os candidatos do 7º período, depois os alunos do 8º e 9º e 10º períodos, nesta
ordem. 3º.: Persistindo o empate, será escolhido o candidato mais velho.

Horário e
Local das
Inscrições

Horário de Trabalho

Procuradoria
Jurídica da
UFSJ, Sala
2.17, Praça
Frei Orlando,
170, Centro,
São João delRei/MG, de
10h às 14h.

Manhã ou tarde,
cumprindo a carga
horária de 04 horas
diárias.

Requisitos avaliados na
convocação
Curso
Perfil
Desejado

Habilidades

Atividades a
Ampla
Pessoa com
Supervisor
serem
Concorrência deficiência
desenvolvidas

Elaboração de
documentos
digitais;
Formatação
de tabelas e
Acadêmico
Conhecimentos textos,
do curso de
em informática organização
Medicina do
- processador
Medicina
de agenda e
CCO, a
(CCO)
de texto (word) de eventos da
partir do
e planilhas
coordenação
terceiro
(Excel).
de curso;
período.
formatação da
página virtual
do curso.

Prof.
Gustavo
Machado
Rocha

01

-

Negros/as

01

Total de
Vagas

02

Unidade
Proponente da
Vaga

CCO
coordenadoria
do curso de
Medicina

Município

Horário e Local
das Inscrições

Horário de Trabalho

Manhã ou tarde,
cumprindo a carga
08 às 14h - balcão horária de 20 horas
das coordenadorias semanais de forma
- 2º andar bloco
presencial na
D – Campus
Coordenadoria do
Divinópolis Centro Oeste Dona Curso de Medicina,
Lindu d UFSJ em horários flexíveis
CCO.
de acordo com a
grade curricular do
aluno.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
1) Currículo lattes com documentos comprobatórios (conhecimento de informática e línguas) - A serem entregues no ato da inscrição.
2) Histórico Escolar (CR)

Requisitos avaliados na
convocação
Curso
Perfil Desejado

Atividades a
Ampla
Pessoa com
serem
Supervisor
Concorrência deficiência
desenvolvidas

Negros/as

Unidade
Total de
Horário e Local
Proponente da Município
Vagas
das Inscrições
Vaga

Horário de Trabalho

Habilidades

Modernizar a
página eletrônica
da Divisão de
Acompanhamento
Conhecimento
e Controle
em informática e
Acadêmico em desenvolviConhecimento DICON tornando
mento de
em
mais transparente, José
Ciência da
Páginas
desenvolvimenmais fácil de
Roberto
Computação eletrônicas.
to de páginas
Ribeiro
visualizar e
Postura próeletrônicas.
executar
ativa, facilidade
pesquisas
para o trabalho
integradas com
em equipe.
outras páginas da
UFSJ que tratam
do mesmo
assunto.

01

-

-

DICON

Divisão
de
Controle
Acadêmico
DICON, Sala 2.02,
Campus
Santo
São João
Antônio da UFSJ,
del-Rei
2º andar, Praça
Frei Orlando, 170,
Centro, São João
del-Rei/MG,
de
14h as 17h

De 8h as 12h.

DICON

Divisão
de
Controle
Acadêmico
DICON, Sala 2.02,
Campus
Santo
São João
Antônio da UFSJ,
del-Rei
2º andar, Praça
Frei Orlando, 170,
Centro, São João
del-Rei/MG,
de
14h as 17h

De 8h as 12h.

06
Ajudar na
divulgação das
notícias da
DICON, trabalhar
em conjunto com
o discente de
Desenvolver
Postura próComputação para
textos,
ativa, facilidade
modernização da
mensagens e
Comunicação para o trabalho
José
página da
comunicações,
Social
em equipe e boa
DICON. Ajudar Roberto
dentro das
(Jornalismo) comunicação,
Ribeiro
na análise de
normas e
Escrita e
matérias que
legislação em
Leitura.
facilitam a
vigor.
comunicação da
DICON com os
discentes e
comunidade
acadêmica em
geral

-

-

01

Conhecimento
em informática e
em
Pedagogia desenvolvimento
de Páginas
e/ou
Mestrado em eletrônicas.
Postura próEducação
ativa, facilidade
para o trabalho
(Manhã)
em equipe.

Conhecimento
em
DIGITAÇÃO,
INTERNET E
TÉCNICAS DE
ARQUIVO.

Digitação
das
Estrututras
antigas dos cursos
da UFSJ que
ainda não estão
no Sistema de
Controle
Acadêmico.
Digitação
de
alunos
antigos
que ainda não
estão no Sistema José
de
Controle Roberto
Ribeiro
Acadêmico.
Trabalhos
relacionados aos
documentos
pendentes
dos
alunos
da
graduação.
Trabalhos com os
documentos
antigos
do
arquivo
da
DICON.

02

01

01

DICON

Divisão
de
Manhã: de 8h às 12h
Controle
Acadêmico
DICON, Sala 2.02, Tarde: de14h às 18h
Campus
Santo
Antônio da UFSJ,
São João 2º andar, Praça (2 estagiários em cada
turno)
del-Rei Frei Orlando, 170,
Centro, São João
del-Rei/MG,
de
14h as 17h

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
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. O currículo deverá ser
entregue na ocasião da inscrição.
Etapa 2: Entrevista - Serão convocados para entrevista os candidatos que tiverem o perfil de acordo com o solicitado. As entrevistas
serão pré- agendadas com os candidatos, nas datas de 20/08/2018 a 21/08/2018 16/08/2018 a 17/08/2018 08/08/2018 a 09/08/2018
30/07/2018 a 31/07/2018.
Etapa 3: Prova Prática.

Requisitos avaliados na
convocação
Curso
Perfil
Desejado
Comunicação Social Jornalismo

Ser
comunicativo,
dinâmico,
criativo e ter
iniciativa.

Habilidades
-Ser capaz de
atuar com as
ferramentas
das Mídias
Sociais,
redigir com
coerência e
técnicas
jornalísticas;
- Ter
conhecimentos básicos de
Informática
na Área de
Edição de
Imagens;
-Saber usar
equipamentos
de mídia, tais
como
câmaras,
filmadoras e
celulares,
voltados às
Redes Sociais.
-Ter
conhecimento
e atuar em
Assessoria de
Comunicação,
fazendo
releases para a
imprensa,
clipping.

Atividades a
serem
desenvolvidas

O estagiário
selecionado
desempenhará
funções no eixo
de:
- Assessoria de
comunicação
dos
Programas/Proj
etos de
Extensão, sob
orientação do
prof. Dr. Ivan
Vasconcelos
Figueiredo,
visando à
elaboração de
diagnósticos,
pesquisas de
público e
planejamentos
comunicacionais, bem como
desenvolvimento de
canais,
produtos e
formas de
relacionamento
para fins de
divulgação de
ações
extensionistas.
- Publicar as
matérias nos

Supervisor

Pró-Reitor
de
Extensão e
Assuntos
Comunitários,
prof. Dr.
Ivan
Vasconcelos
Figueiredo

Ampla
Concorrência

Pessoa
com
deficiência

01

-

Negros/as

Total de
Vagas

-

Unidade
Proponente da
Vaga
Pró-Reitoria
de Extensão e
Assuntos
Comunitários
(Proex)/Setor
de Extensão
Comunitária
(SETEX)

05

Município

São João
del-Rei

Horário e Local
das Inscrições

Por e-mail:
setex@ufsj.edu.br
até às 23h59min do
dia 16/08/2018
15/08/2018
07/08/2018.
Para a inscrição
deverá ser
encaminhado além
da documentação
exigida pelo edital,
Atestado de
Matrícula do
candidato.

Horário de
Trabalho

De 9 às 13 horas
ou de 13 às 17
horas.

Canais de
Comunicação
- Fazer a
interlocução
com as
Comunidades
Acadêmica
(docentes,
discentes,
servidores
públicos e
terceirizados) e
Externa
(moradores das
cidades onde
há campus da
Universidade e
municípios do
entorno)
- Realizar a
cobertura de
atividades,
eventos, entre
outros
apurando,
agendando,
entrevistando e
redigindo
matérias
relativas aos
programas/proj
etos de
extensão da
UFSJ.
- Registrar
imagens e
áudios para a
divulgação nas
Mídias Sociais
- Alimentar, em
sua totalidade,
todas as redes

Comunicação Social Jornalismo

Ser
comunicativo,
dinâmico,
criativo e ter
iniciativa.

sociais do
Comunica
Extensão,
dentre as quais:
o site,
Instagram,
grupo do
Whatsapp,
grupo do
Facebook, site
da UFSJ, Blog
e Facebook da
UFSJ e realizar
o boletim
mensal pelo
Mail Chimp.
- Executar
demais ações
pertinentes à
agenda e à
rotina do setor.
Ser capaz de O estagiário
atuar com as
selecionado
ferramentas
desempenhará
das Mídias
funções no eixo
Sociais,
de:
redigir com
- Produção
coerência e
Cultural - o
técnicas
bolsista poderá
jornalísticas;
propor ideias
Ter
artísticas e
conhecimento
culturais e
s básicos de
ajudar na
Informática na
implementação
Área de
e execução
Edição de
desses eventos.
Imagens;
- Realizar a
Saber usar
equipamentos divulgação das
de mídia, tais atividades do
Centro Cultural
como
UFSJ.
câmaras,
filmadoras e
- Registrar

Pró-Reitor
de
Extensão e
Assuntos
Comunitár
ios, prof.
Dr. Ivan
Vasconcel
os
Figueiredo

-

-

01

Pró-Reitoria
de Extensão e
Assuntos
Comunitários
(Proex)/Setor
de Projetos
Artísticos e
Culturais
(SEPAC)

São João
del-Rei

Por e-mail:
sepac@ufsj.edu.br
até às 23h59min do
dia 16/08/2018
15/08/2018
07/08/2018.
Para a inscrição
deverá ser
encaminhado além
da documentação
exigida pelo edital,
Atestado de
Matrícula do
candidato.

De 9 às 13 horas
ou de 13 às 17
horas.

celulares,
voltados às
Redes Sociais.
Ter
conhecimento
e atuar em
Assessoria de
Comunicação,
fazendo
releases para a
imprensa,
clipping.

imagens e
áudios para a
divulgação nas
Mídias Sociais.
- Fazer o
contato com a
Mídia,
auxiliando na
divulgação dos
eventos do
Centro Cultural
UFSJ
- Alimentar, em
sua totalidade,
todas as redes
sociais do
Comunica
Extensão,
dentre as quais:
o site,
Instagram,
grupo do
Whatsapp,
grupo do
Facebook, site
da UFSJ, Blog
e Facebook da
UFSJ e realizar
o boletim
mensal pelo
Mail Chimp.
- Executar
demais ações
pertinentes à
agenda e à
rotina do setor.

Ter
experiência
ou
conhecimento
s sobre a
inclusão
de
pessoas com
deficiência
nos espaços
educacionais.

Licenciatura
em geral ou
Graduação
em
Psicologia
Licenciatura Ser proativo
e
em geral
comunicativo.
Ter cursado
ou
estar
cursando a
disciplina de
Língua
Brasileira de
Sinais
(LIBRAS)

MONITORIA
NA SALA DE
RECURSOS
MULTI
FUNCIONAI
S
–
Deficiência
Auditiva
e
Deficiência
Visual.
O
estagiário
selecionado
desempenhará
funções
no
eixo de:
- atuar na sala
de
recursos
multifuncionai
s da biblioteca
do CDB. As
atividades
serão voltadas
para
o
atendimento
de
pessoas
com
deficiência
(auditiva,
física e visual)

MONITORIA
NA SALA DE
RECURSOS
MULTI
FUNCIONAIS
–
Deficiência
Auditiva
e
Deficiência
Visual.
O
estagiário
selecionado
desempenhará
funções no eixo
de:
- atuar na sala
de
recursos
multifuncionais
da biblioteca do
CDB.
As
atividades serão
voltadas para o
atendimento de
pessoas
com
deficiência
(auditiva, física
e visual) e para
o
desenvolviment
o de materiais
pedagógicos
adaptados, sob a
coordenação de
um
servidor
vinculado
ao
SINAC.
- deverá atuar
como
ledor
e/ou transcritor
quando
solicitado por
algum
aluno
com deficiência
visual.

Chefe do
Setor de
Inclusão e
Assuntos
Comunitár
ios
(SINAC),
André de
Paiva

Por e-mail:
sinac@ufsj.edu.br
até às 23h59min do
dia
16/08/2018
15/08/2018
07/08/2018.

01

-

-

Pró-Reitoria
de Extensão e
Assuntos
Comunitários
De 9 às 13 horas
São
João
(Proex)/Setor
Para a inscrição ou de 13 às 17
del-Rei
de Inclusão e
deverá
ser horas.
Assuntos
encaminhado além
Comunitários
da
documentação
(SINAC)
exigida pelo edital,
Atestado
de
Matrícula
do
candidato.

Ser proativo
Ser aluno de e
graduação
comunicativo.
Ter domínio
da Língua
Brasileira de
Sinais
(LIBRAS),
ter cursado
ou estar
cursando a
disciplina de
LIBRAS

e
para
o
desenvolvime
nto
de
materiais
pedagógicos
adaptados, sob
a coordenação
de
um
servidor
vinculado ao
SINAC.
- deverá atuar
como
ledor
e/ou
transcritor
quando
solicitado por
algum aluno
com
deficiência
visual.
Ter
experiência o
u
conhecimento
s sobre a
inclusão de
pessoas com
deficiência
nos espaços
educacionais.
Preferencialm
ente aluno de
graduação
com
deficiência
auditiva ou
surdo.

MONITORIA
NA
PROEX/CAP
Acessibilidade
Comunicaciona
l.
-O estagiário
selecionado
desempenhará
funções no
eixo:
- As atividades
serão voltadas
para o ensino e
divulgação da
Língua
Brasileira de
Sinais, sob a
coordenação de
um intérprete de
LIBRAS

Servidora
Nathalia
Layla da
Silva
Souza Setor de
Inclusão e
Assuntos
Comunitár
ios (Sinac)
Andrea
Martins do
Nasciment
o - Setor
de
Inclusão e
Assuntos
Comunitár
ios (Sinac)

01

-

-

Pró-Reitoria
de Extensão e
Assuntos
Comunitários
(Proex)/Setor
de Inclusão e
Assuntos
Comunitários
(SINAC)

Ouro
Por e-mail:
Branco/MG sinac@ufsj.edu.br
até às 23h59min do
dia 16/08/2018
15/08/2018
07/08/2018.
Para a inscrição
deverá ser
encaminhado além
da documentação
exigida pelo edital,
Atestado de
Matrícula do
candidato.

De 9 às 13 horas
ou de 13 às 17
horas.

vinculado ao
SINAC.
SALA DE
RECURSOS
MULTI
FUNCIONAIS
– Deficiência
Auditiva. O
estagiário
selecionado
desempenhará
funções no eixo
de:
- atuar na sala
de recursos
multifuncionais
da biblioteca
do CDB. As
atividades
serão voltadas
para o ensino e
divulgação da
Língua
Brasileira de
Sinais, sob a
coordenação de
um intérprete
de LIBRAS
vinculado ao
SINAC.

Ciências
Contábeis –
A partir do
quinto
período

Ser proativo
e
comunicativo.

Ter
experiência o
u
conhecimento
s sobre
Contabilidade
em
Organizações
do Terceiro
Setor

O estagiário
selecionado
desempenhará
funções no eixo
de:
- escrituração
contábil
-- executar
demais ações
pertinentes à
agenda e à
rotina do
CEREM

Servidor
Mauro
Garcia
Lovatto –
Centro de
Referência
Musicológ
ica José
Maria
Neves
(CEREM)

01

-

-

Pró-Reitoria
de Extensão e
Assuntos
Comunitários
(Proex)/Centr
o de
Referência
Musicológica
José Maria
Neves
(CEREM)

São João
del-Rei

Por e-mail:
lovatto@ufsj.edu.br
até às 23h59min do
dia 16/08/2018
15/08/2018
07/08/2018.

De 13 às 17 horas

Para a inscrição
deverá ser
encaminhado além
da documentação
exigida pelo edital,
Atestado de
Matrícula do
candidato.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO
Etapa 1: Produção de matéria – caráter eliminatório e classificatório
Esta etapa avaliará conhecimentos compatíveis com a atividade a ser desenvolvida na área de atuação. A pauta será determinada no
dia 17/08/2018 15/08/2018 07/08/2018, junto ao candidato, através de e-mail.
Etapa 2: Entrevista – caráter classificatório
Serão convocados para entrevista, que ocorrerá entre os dias 20/08/2018 a 21/08/2018 09/08/2018, os candidatos que tiverem o perfil
de acordo com o solicitado.
LICENCIATURA EM GERAL OU GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA - TER CURSADO OU ESTAR CURSANDO A
DISCIPLINA DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)
Etapa 1: Prova prática – caráter eliminatório e classificatório
Esta etapa avaliará conhecimentos compatíveis com a atividade a ser desenvolvida na área de atuação.

Etapa 2: Entrevista – caráter classificatório
Serão convocados para entrevista os candidatos que tiverem o perfil de acordo com o solicitado, no período estabelecido pelo edital
para realização do processo seletivo.
SER ALUNO DE GRADUAÇÃO - TER DOMÍNIO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), TER CURSADO OU
ESTAR CURSANDO A DISCIPLINA DE LIBRAS
Etapa 1: Prova prática fluência em LIBRAS – caráter eliminatório e classificatório
Esta etapa avaliará conhecimentos compatíveis com a atividade a ser desenvolvida na área de atuação.
Etapa 2: Entrevista – caráter classificatório
Serão convocados para entrevista os candidatos que tiverem o perfil de acordo com o solicitado, no período estabelecido pelo edital
para realização do processo seletivo.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – A PARTIR DO QUINTO PERÍODO
Etapa 1: Análise de currículo – caráter eliminatório e classificatório
Esta etapa avaliará conhecimentos compatíveis com a atividade a ser desenvolvida na área de atuação. O currículo deverá ser entregue
na ocasião da inscrição.
No ato da inscrição, o candidato ao estágio deverá o currículo com os respectivos comprovantes das atividades descritas, além dos
demais documentos exigidos pelo edital.
Etapa 2: Entrevista – caráter classificatório
Serão convocados para entrevista os candidatos que tiverem o perfil de acordo com o solicitado, no período estabelecido pelo edital
para realização do processo seletivo.

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso

Perfil Desejado

Ciência da
Computação

Alunos do 7º
ou 8º período
do curso de
Ciência da
Computação

Habilidades

- Desenvolvimento de
Tecnologias de
Informação – TI para
apoio na PROPE,
especialmente em
relação ao
desenvolvimento de
sistemas
computacionais
- Postura pró-ativa
- Facilidade para
trabalhar em equipe

Atividades a
serem
desenvolvidas

- Desenvolvimento
e/ou manutenção de
sistemas de dados
para a PROPE
- Criação e
gerenciamento de
formulários
eletrônicos
- Colaboração no
deenvolvimento e
gerenciamento de
website

Supervisor

Diretora da
Divisão de
Projetos e
Qualificação
(Maria
Margareth do
Nascimento)

Pesso
Unidad e
Ampla a com
Total propoNegros
Muni
Concorrê Defide
nente
/as
-cípio
-ncia
ciênci
vagas da vaga
a

01

-

-

PróReitoria
de
Pesquisa
01
e
PósGraduação
PROPE

São
João
Del
Rei

Horári
o
e
Local
das
Inscriç
ões

Horário de
Trabalho

Manhã
ou
tarde,
Conforme
cumprindo a
descrito
carga
abaixo
horária
de 4 horas
Diárias.

INSCRIÇÕES:
O candidato deverá enviar mensagem para prope@ufsj.edu.br, colocando no assunto “Inscrição para estágio Ciência da Computação na
PROPE” e informando os seguintes dados: nome completo, período do curso, matrícula, telefone/celular. Deverão ser anexados à
mensagem: imagem do Anexo II preenchido (retificado em 13/08/18), Extrato Escolar e currículo. Os comprovantes das atividades
descritas no currículo bem como das condições marcadas no formulário do Anexo II (retificado em 13/08/18) deverão ser entregues
no momento da entrevista.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
1. Análise do currículo – verificação da experiência do candidato:
a. Aprovação na disciplina “Banco de Dados” do Curso de Ciência da Computação da UFSJ – 10 pontos;
b. Experiência prévia com desenvolvimento de sistemas computacionais - 2 pontos por experiência / Máximo de 10 pontos;
c. Experiência prévia com desenvolvimento de websites - 2 pontos por experiência / Máximo de 10 pontos;
d. Curso ou capacitação em softwares computacionais relacionados a tecnologia da informação / bancos de dados - 2 pontos por curso /
Máximo de 10 pontos.
2. Avaliação do Extrato Escolar – verificação do Coeficiente de Rendimento
3. Entrevista – classificatória, a ser realizada entre os dias 20/08/2018 e 21/08/2018 no dia 1º de agosto de 2018, na PROPE. Na entrevista
serão analisados aspectos referentes ao perfil desejado e habilidades dos candidatos, bem como a comprovação da experiência apresentada
no currículo.
4. Não poderá concorrer aluno afastado por qualquer tipo de mobilidade acadêmica, inclusive intercâmbio, ou com matrícula trancada.
5.Não poderá concorrer aluno inadimplente com a PROPE.

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso

Perfil Desejado

Biologia,
Biotecnologia,
Medicina,
Psicologia,
Zootecnia

Habilidades

Atividades a
serem
desenvolvidas

Supervisor

Gostar de animais, Troca de caixa, controle
Alunos do curso de gradução
Ana
Paula
conhecimento mínimo zootecnico
(pesagens,
do 3º período para frente
Madureira
de excel.
anotações)

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Entrevista e CR.

Pesso
Unidad e
Ampla a com
Total propoNegros
Muni
Concorrê Defide
nente
/as
-cípio
-ncia
ciênci
vagas da vaga
a

01

-

-

01

NUCALUFSJ

São
João
Del
Rei

Horári
o
e
Local
das
Inscriç
ões

Horário de
Trabalho

8 as 12h no
NUCALCTan
à
Avenida
De 8 as 12h ou
Visconde
de 13 as 17h
do
Rio
Preto,S/N Colônia do
Bengo

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso

Perfil Desejado

Habilidades

Atividades a serem
Ampla
Supervisor
desenvolvidas
Concorrência

Pessoa
Total Unidade
Negros de proponente Município
com
/as
Deficiência
vagas da vaga

1. Acompanhar e
apoiar a execução do
cronograma
de
atividades
do
Programa da Terceira
Idade.

6-. Desenvolver o
layout do Website do
Programa da Terceira
Idade,, aplicando a
identidade visual da
UFSJ.

Horário de
Trabalho

Presencial:

Disponibilidade
para
estagiar 20h semanais,
horário a combinar .

2.
Auxiliar
na
digitação
de
Trabalhar
com
documentos,
Ter
concluído,
no editor de textos, correspondências,
mínimo, 20% da carga planilhas eletrônica relatórios.
e produção de
Graduação horária do curso.
apresentações.
3.
Colaborar
na
em
confecção
de
um
administração
Maria
Ter conhecimentos
sistema informatizado Anália
ou
básicos
de
para o Programa da Catizane
engenharia de Reunir as seguintes
informática.
Terceira Idade
produção ou características:
Ramos
próengenharia atividade;compromisso
Ter conhecimentos
elétrica
responsabilidade
e
4. Ministrar oficinas
básicos
de
facilidade no trato com
de informática básica
programação
e
idosos.
para os alunos idosos
desenvolvimento
Web.
5.
Confeccionar
planilhas

Horário e
Local das
Inscrições

8h às 12h

1

-

-

Secretaria do
Programa
–
Campus Santo
Antônio
da
UFSJ,
praça
Programa de
Frei Orlando, Manhã ou
Extensão
tarde,
170, sala 2.09,
Universidade
São João Centro, São cumprindo a
1 para
a
carga
del-Rei João del-ReiHorária de
Terceira
4
horas
MG.
idade/
Diárias.
PROAE
ou

E-mail:
catizane@ufsj.
edu.br

7.
Contribuir
na
organização
das
informações
do
website, para facilitar
o acesso do usuário.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Etapa 1: Análise de currículo – caráter eliminatório e classificatório
No ato da inscrição, o candidato ao estágio deverá entregar ficha de inscrição e currículo com os respectivos comprovantes das atividades
descritas, os quais serão analisados e pontuados conforme quadro abaixo:
Requisito
Valor unitário
Valor máximo
Certificado de informática: produção de apresentação
04 pontos
12 pontos
Certificado de informática: programação
04 pontos
12 pontos
Comprovante de experiência em trabalhos com idosos
08 pontos
16 pontos
Comprovante de experiência profissional
0,5 ponto por cada mês trabalhado
6 pontos
Certificado de informática: editor de textos
3 pontos
3 pontos
Certificado de informática: planilhas eletrônicas
4 pontos
4 pontos
Certificados de cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada
1 ponto por curso
5 pontos
Para os estudantes comprovadamente vulneráveis, previamente avaliados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSJ, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) ou
pelo Programa de Financiamento Estudantil (FIES), o valor da pontuação obtida na avaliação será acrescido de 10% .
Em caso de empate, será adotado o seguinte critério de desempate: a) Maior pontuação nas disciplinas cursadas; b)Maior tempo de experiência profissional; c)Maior pontuação em
cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada; d)Maior idade.

Serão classificados os 05 candidatos com maior pontuação. Os demais serão eliminados da seleção.

Etapa 2 : Entrevista – caráter classificatório: Os cinco primeiros classificados na 1ª etapa serão convocados para entrevista, no
período de 20/08/2018 a 21/08/2018 16/08/2018 a 17/08/2018. Na entrevista serão analisados aspectos referentes ao perfil desejado e
habilidades dos candidatos, conforme comprovação apresentada na 1ª etapa.

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso

Perfil Desejado

Disponibilidade
para
estagiar 20h, horário a
combinar.
-Ter concluído, no mínimo,
20% da carga horária do
curso.

Habilidades

Atividades a serem
desenvolvidas

Pessoa
Tota
Ampla
Unidade
Supervis
com Negro l de
Municípi
Concorrênc
proponent
or
Deficiênci s/as vaga
o
ia
e da vaga
a
s

1. Desenvolver o layout do
website do Programa da
Universidade
para
a
Terceira Idade, aplicando a
identidade visual da UFSJ.

-Reunir
as
seguintes
características:
próatividade;
boa
comunicação e escrita;
compromisso,
responsabilidade e empatia
para com as pessoas idosas.

1

-

-

Secretaria do
Programa da
Terceira Idade
–
Campus
Santo Antônio
da UFSJ, praça
Programa
ou
Frei Orlando, Manhã
tarde,
da
São João 170, sala 2.09, cumprindo a
1 Terceira
São Carga horária
del-Rei Centro,
Idade/
João del-Rei- de 4 horas
PROAE
Diárias.
MG.
ou

E-mail:

7. Confeccionar vídeos.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

8h às 12h

5. Colaborar na confecção
da agenda cultural.
6.
Contribuir
na
organização, divulgação e
fotografias de eventos.

Horário de
Trabalho

Presencial:

2.
Contribuir
na
organização
das
informações do website,
para facilitar o acesso do
usuário.

-Ter,
preferencialmente,
Graduaçã
cursado
disciplinas Trabalhar com editor
o
em
relacionadas a Teorias da de textos e planilhas 3. Revisar os textos a Maria
Comunic
Comunicação
e
do eletrônicas e Corel serem publicados nas Anália
ação
Jornalismo,
Produção Draw ou afim, manter redes sociais e no website. Catizane
Social Ramos
Textual
e
Editorial, atualizadas as redes
Jornalism
Comunicação Digital e sociais do programa. 4. Apoiar a divulgação das
o
atividades do Programa da
Web jornalismo.
Terceira Idade.

Horário e
Local das
Inscrições

catizane@ufsj.
edu.br

Etapa 1: Análise de currículo – caráter eliminatório e classificatório
No ato da inscrição, o candidato ao estágio deverá entregar ficha de inscrição e currículo com os respectivos comprovantes das atividades
descritas, os quais serão analisados e pontuados conforme quadro abaixo:

Requisito
Valor unitário
Valor máximo
Conclusão com aprovação em disciplina de Produção Textual
4 pontos por disciplina
12 pontos
Conclusão com aprovação em disciplina de Fotojornalismo
4 pontos por disciplina
12 pontos
Conclusão com aprovação em disciplina de Comunicação Digital e Webjornalismo
4 pontos por disciplina
12 pontos
Comprovante de experiência de trabalhos com idosos
8 pontos
16 pontos
Certificado de informática: editor de textos
3 pontos
3 pontos
Certificado de informática: planilhas eletrônicas
4 pontos
4 pontos
Comprovante de experiência profissional
0,5 ponto por cada mês trabalhado
6 pontos
Certificados de cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada
1 ponto por curso
5 pontos
Para os estudantes comprovadamente vulneráveis, previamente avaliados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSJ, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) ou
pelo Programa de Financiamento Estudantil (FIES), o valor da pontuação obtida na avaliação será acrescido de 10% .
Em caso de empate, será adotado o seguinte critério de desempate: a) Maior pontuação nas disciplinas cursadas; b)Maior tempo de experiência profissional; c)Maior pontuação em
cursos de aperfeiçoamento na área correlacionada; d)Maior idade.

Serão classificados os 05 candidatos com maior pontuação. Os demais serão eliminados da seleção.
Etapa 2 : Entrevista – caráter classificatório
Os cinco primeiros classificados na 1ª etapa serão convocados para entrevista, no período de 20/08/2018 a 21/08/2018 16/08/2018 a
17/08/2018. Na entrevista serão analisados aspectos referentes ao perfil desejado e habilidades dos candidatos, conforme comprovação
apresentada na 1ª etapa.

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso
Perfil Desejado

Habilidades

Atividades a serem
desenvolvidas

Pessoa
Total
Horário de
Ampla
Unidade Município Horário e
Superviso
com
Negros/a de
Trabalho
Concorrênci
proponente
Local das
r
Deficiênci
s
vaga
a
da vaga
Inscrições
a
s

equipamento,
Facilidade de operar Operar
preencher
planilhas,
fazer
equipamentos
e
auxiliar os alunos e orçamentos, auxiliar os
Ser aluno a partir do 5º professores
do alunos e professores do Profª
período do curso, com departamento.
departamento.
Roseli
Engenharia
afinidade na área de (retificado
em
Mecânica
Martins
materiais. (retificado em 14/08/18)
Confecção e preparo de Balestra
14/08/18)

amostras,
análises
Possuir facilidade na química, mecânica e
área de Materiais. microestrutural.

02

-

-

Por e-mail,
até
às
23h59min Entre 8h e
COMEC do
dia 22:40h,
São João
cumprindo a
16/08/2018
Laboratóri
02
del15/08/2018 carga
o de
horária de 4
Rei/MG
Materiais
horas
E-mail:
diárias.
comec@ufs
j.edu.br

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Avaliação e Entrevista. Prova escrita e entrevista. (retificado em 14/08/18)

Requisitos
Avaliados na Convocação

Atividades a
Ampla
Unidade
serem
Acadêmica/Administrativa Conco
desenvolvidas
rrência

Curso
Perfil Desejado

Ciências Biológicas
e/ou
Zootecnia

Estudantes de
graduação

Negros/as Pessoa com
deficiência

Total de Vagas

Horário e local
das
inscrições

Horário de
Trabalho

Habilidades
Organização e
Conhecimento
manutenção do
de princípios de
herbário da
taxonomia.
UFSJ.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Sorteio.

DCNAT

02

-

-

02
(1 vaga para
manhã e 1 vaga
para tarde)

Manhã
ou
9 às 12 horas e 14 às tarde,
17 horas dos dias 13 cumprindo a
a 15 16 de agosto de carga
2018, na Secretaria Horária de 4
do DCNAT.
horas
Diárias.

Requisitos Avaliados na Convocação
Curso

Ciência da
Computação,
Engenharia
Elétrica ou
Engenharia
Mecânica

Perfil Desejado
Postura pró-ativa,
habilidade para
analisar problemas
e propor soluções,
facilidade para
trabalho em
equipe e possuir
boa comunicação

Habilidades
Conhecimento
intermediário
em
manutenção e
configuração
de
microcomputa
dores e
periféricos;
• Conhecimento
intermediário
em instalação
de programas
e aplicativos;
• Conhecimento
básico em
redes de
computadores;
• Conhecimento
básico em
Linux;
• Habilidade em
documentação
de processos;
• Conhecimento
básico em
documentação
de software;
• Experiência
com projetos e
atendimento
ao público.

Atividades a serem
desenvolvidas
Realizar
manutenção
preventiva e
corretiva de
microcompu
tadores e
periféricos;
• Auxiliar na
elaboração
de e/ou
manutenção
de
projetos/sist
emas;
• Realizar
estudos e
pesquisas
para
projetos/sist
emas;
• Realizar
documentaç
ão de
processos/so
ftware;
• Prestar
suporte
técnico de
nível 1 aos
usuários de
sistemas e
equipament
os da UFSJ;
• Entre outras
atividades
relacionadas
ao NTInf
(https://ww

Ampla
Supervisor Concorrência

Alex
Vitorino,
Ubirajara
Cesário,
Marcos
Oliveira
Santos,
Jucélio
Luiz de
Paula
Sales e
Paulo
Chaves
Filho.

6

Pessoa
Total
com Negros
de
Defi/as
vagas
ciência
1

3

10

Unidade
propo- Município
nente
da vaga
Ntinf

São Joao
delRei/MG

Horário e
Local das
Inscrições
NTInf (Sala
2.15) de
08:00h às
12:00h e de
14:00h às
16:00h.

w.ufsj.edu.br
/portal2repositorio/F
ile/ntinfcco/
Res007Cons
u2009Regim
entoNTINF.p
df).

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Análise de Currículo e Entrevista.

REQUISITOS AVALIADOS
NA CONVOCAÇÃO

CURSO

LOCAL E
PESSOAS
TOTAL
HORÁRIO
UNIDADE
HORÁRIO
SUPERVISOR
AMPLA
COM
NEGROS DE
MUNICÍPIO
DE
PROPONENTE
DAS
PERFIL
CONCORRÊNCIA DEFICIÊNCIA
VAGAS
TRABALHO
HABILIDADES DESENVOLVIDAS
INSCRIÇÕES
DESEJADO

Ter
boa
Administração,
comunicação
Administração
e
escrita,
Pública
organização e
ou Pedagogia
pró-atividade

ATIVIDADES A
SEREM

Auxiliar nos
processos internos
do Setor de Apoio
Bom nível de
Acadêmico conhecimento
SEACA,
em informática,
Auxiliar na
Luana Cristina
principalmente
confecção de
Vieira
planilhas
planilhas de dados
eletrônicas
da graduação
(Excel).
Colaborar para
melhoria do fluxo
das atividades de
apoio acadêmico

Formatar e
modernizar as
Conhecimento
Ciência
da
páginas
Ter
boa em informática
Computação
institucionais da
comunicação,
e em
ou
PROEN e SEACA, Luana Cristina
organização,
desenvolviComunicação
Manter as páginas
Vieira
criatividade e
mento de
Social e
atualizadas,
pró-atividade
Páginas
Jornalismo
Realizar divulgação
eletrônicas.
de notícias
vinculadas ao Setor

1

1

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Análise do Currículo e Entrevista.

-

-

-

-

1

1

Setor
de
Apoio
Acadêmico,
Sala 3.08,
Campus
Santo
De 08h00
Antônio,
Setor de Apoio São
João
12h00 ou
Universidade
Acadêmico
del-Rei
de 14h00
Federal
de
18h00
São João delRei Horário:
08h30
às
11h30
e
14h30
às
17h30
Setor
de
Apoio
Acadêmico,
Sala 3.08,
Campus
Santo
De 08h00
Antônio,
Setor de Apoio São
João
12h00 ou
Universidade
Acadêmico
del-Rei
de 14h00
Federal
de
18h00
São João delRei Horário:
08h30
às
11h30
e
14h30
às
17h30

às
às

às
às

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGP
Praça Frei Orlando, 170,
Centro, São João del-Rei, Minas
Gerais, CEP: 36307- 352 Tel.:
(32) 3379-5475 - E-mail:
progp@ufsj.edu.br

