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

(AC) Ampla Concorrência
(NEG) Reserva para Pessoa Negra (Preta ou Parda)
(PCD) Reserva para Pessoa com Deficiência
(CH) Carga Horária

ANEXO I
QUADRO DE VAGAS

VAGAS
RESERVADAS

CÓD.

1

UNIDADE
Departamento de
Engenharia
Florestal
(Laboratório de
Sementes e
Viveiros Florestais)
Sete Lagoas

2

Departamento de
Engenharia
Florestal (Unidade
Demonstrativa de
Produção de
Carvão Vegetal)
Sete Lagoas

CURSO

REQUISITOS/PERFIL DESEJADO

ATIVIDADES

AC NEG PCD

CH

TURNO

Estudante de Engenharia Florestal, a
partir do terceiro período.
Auxílio na organização do laboratório de
Sementes e Viveiros Florestais da UFSJ,
Habilidade em identificação e coleta de atuando em atividades tais como:
sementes de espécies arbóreas em práticas
de
coleta,
conservação,
1
campo, facilidade e disposição para beneficiamento, germinação e quebra de
vivência
em
laboratório
(uso
de dormência de sementes. Auxílio na
equipamentos, vidrarias e reagentes) e preparação de aulas práticas e na
viveiro, ser proativo, criativo e ter bom montagem de experimentos.
relacionamento interpessoal.

-

-

Flexível, de acordo
4
com o horário de
horas
aulas do estagiário

Auxiliar na execução de pesquisas
científicas relacionadas a utilização da
Comprometimento, responsabilidade e biomassa para fins energéticos na
assiduidade. Apresentar facilidade em Unidade Demonstrativa e em laboratório;
atendimento ao público, ter boa Auxiliar
a
na
preparação
e
Engenharia Florestal,
comunicação escrita e oral e saber utilizar disponibilização de materiais necessários
Bacharelado
equipamentos
laboratoriais,
como para a realização de atividades práticas;
Interdisciplinar em
1
também manusear/empregar reagentes Assistir aos docentes e discentes durante
Biossistemas ou
químicos dentro das especificidades as aulas práticas e pesquisas; Auxiliar o
Engenharia Agronômica
necessárias
para
o
trabalho
nas recebimento, organização e controle do
dependências da Unidade Demonstrativa material de consumo e equipamentos dos
de Produção de Carvão Vegetal.
laboratórios;
Exercer
as
demais
atribuições
que
concernem
à
especificidade de sua função.

-

-

Flexível, de acordo
4
com o horário de
horas
aulas do estagiário

Engenharia Florestal
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3

Setor de Projetos
Artísticos e
Culturais

Comunicação
Social/Jornalismo

- Auxílio na assessoria de comunicação
do programa visando a elaboração de
diagnósticos, pesquisas de público e
Estar regularmente matriculado e inscrito planejamentos comunicacionais, bem
no
Curso
de
Comunicação como
desenvolvimento
de
canais,
Social/Jornalismo, cursando entre o produtos e formas de relacionamento
segundo e sétimo períodos.
para fins de divulgação de ações
1
Preferência já ter cursado a disciplina extensionistas.
Assessoria
em
comunicação
(não - Produção Cultural: o bolsista poderá
obrigatório).
propor ideias artísticas e culturais e
Interesse por cultura e produção cultural. ajudar na implementação e execução
desses eventos.
- Executar demais ações pertinentes à
agenda e à rotina do setor.

-

-

4
A ser definido com
horas
o estagiário

Engenharia Elétrica

Acompanhamento das atividades nos
Graduando em engenharia elétrica do 8º laboratórios de: Circuitos elétricos I;
2
período.
Circuitos elétricos II; Eletrônica e
Máquinas Elétricas.

-

-

Flexível, de acordo
4
com o horário de
horas
aulas do estagiário

Ensino Médio

- Auxílio no estudo sobre segurança e
boas
práticas
em
ambiente
de
laboratório;
- Auxílio no levantamento de estoque de
reagentes;
- Auxílio nas rotinas para execução de
análises de solo e plantas: preparo de
Gostar de atividades de rotina e da
soluções,
titulação
ácido-base, 1
disciplina de química inorgânica.
determinações em parelhos do tipo:
absorção atômica, analisador de C,
fotômetros.
- Auxílio nos procedimentos para análise
de textura do solo.
- Auxílio no protocolo de entrada de
amostras

-

-

Flexível, de acordo
4
com o horário de
horas
aulas do estagiário

São João del-Rei

4

5

Departamento de
Engenharia Elétrica
São João del-Rei

Departamento de
Ciências Agrárias
(Laboratório
Fertilidade do Solo
e Plantas)
Sete Lagoas
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6

Departamento de
Ciências Agrárias
(Laboratório de
Máquinas e
Mecanização
Agrícola)
Sete Lagoas

7

Departamento de
Ciências Agrárias
(Laboratório de
Campo de
Fitotecnia)
Sete Lagoas

- Auxílio na montagem e manutenção dos
equipamentos para aulas práticas e
cursos.
- Auxílio na montagem de material
Alunos dos cursos de Engenharia didático.
Agronômica ou Engenharia Florestal - Auxílio na adequação de utilização de
matriculados a partir do 7º período. Ter equipamentos para aulas, pesquisa e
cursado ou estar cursando as disciplinas serviços externos.
de Maquinas e Mecanização Agrícola ou - Auxílio no estudo sobre segurança e
Engenharia Agronômica/
Cuidados na operação de Maquinas e boas práticas no uso de maquinas e
Engenharia Florestal
implementos agrícolas.
implementos;
Gostar de atividades de rotinas, possuir - Auxílio na definição de rotinas para
facilidade em definir prioridade nas execução de manutenções períodicas dos
tarefas
delegadas,
focado,
alta equipamentos;
capacidade de organização.
- Acompanhamento de estudantes de
graduação que estejam fazendo estudos
ou treinamentos;
- Acompanhamento dos trabalhos de
campo ligados à área em questão.

-

1

-

Flexível, de acordo
6
com o horário de
horas
aulas do estagiário

Alunos
do
curso
de
Engenharia
Agronômica matriculados no oitavo
período. Ter cursado as disciplinas Milho, -Auxílio na coleta e tabulação de dados;
Sorgo e Cana-de-açúcar, Introdução à auxílio na preparação de aulas práticas a
Agronomia/Agricultura Geral e Fisiologia serem
realizados
em
três
áreas
Vegetal. Experiência comprovada em experimentais (ndta, "área de baixo" e
experimentos/trabalhos de campo na viveiro de cana-de-açúcar); auxílio na
Engenharia Agronômica academia; disponibilidade de horários coleta e tabulação de dados de 1
para estagiar 6 horas por dia, inclusive experimentos de campo instalados e a
aos sábados quando for preciso; instalar (projetos submetidos e aprovado
experiência com semeadura, adubação, no departamento; auxílio na organização
tratos culturais, colheita e preparo de dos alunos envolvidos e participantes do
amostras de material vegetal; experiência grupo de estudos gefit.
com tabulação de dados e programa
estatístico.

-

-

Flexível, de acordo
6
com o horário de
horas
aulas do estagiário
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Auxílio no estudo sobre segurança e boas
práticas em ambiente de laboratório;
Auxílio no levantamento de estoque de
Alunos dos cursos de Engenharia
Agronômica, Engenharia Florestal ou reagentes; auxílio no teste e calibração
Departamento de
Bacharelado
Interdisciplinar
em de protocolos de análises e plantas;
Ciências Agrárias Engenharia Agronômica/ Biossistemas, a partir do sexto período. auxílio na definição de rotinas para
(Laboratório
Engenharia Florestal/ Ter cursado a disciplina Química
execução de análise de solo e plantas:
Fertilidade do Solo
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas.
1
Bacharelado
extrações de nutrientes do solo, plantas e
e Plantas)
Gostar de atividades de rotinas, possuir
Interdisciplinar em
facilidade em definir prioridade nas fertilizantes; determinação de nutrientes,
Biossistemas
tarefas
delegadas,
focado,
alta cálculo de teor; procedimentos para
Sete Lagoas
capacidade de organização, curioso com análise
de
textura
do
solo;
senso crítico aguçado.
acompanhamento de estudantes de
graduação e pós-graduação que estejam
fazendo análises para pesquisa.

-

-

Flexível, de acordo
4
com o horário de
horas
aulas do estagiário

9

- Auxiliar na organização e manutenção
do Laboratório;
- Participar das aulas ministradas em
laboratório (especialmente a disciplina de
Aluno(a) matriculado(a) no curso de Princípios
de
Química
Orgânica
Engenharia
de
Bioprocessos
ou Experimental);
Engenharia Química. É desejável que o(a) - Auxiliar na atualização do inventário de
aluno(a) tenha concluído a disciplina de reagentes e demais materiais utilizados
Análise
Instrumental
Aplicada
a no laboratório;
Bioprocessos (ou Química Analítica - Auxiliar no levantamento de todos os 1
Instrumental). É desejável que o(a) resíduos gerados no Laboratório e propor
candidato(a) tenha experiência prévia em sugestão de soluções (em conjunto com
laboratório: iniciação científica concluída o supervisor) para a minimização destes;
ou experiência mínima de um semestre; - Auxiliar no levantamento de políticas de
curso técnico em Química.
conscientização
sobre
eficiência
energética, melhor aproveitamento de
água e segurança química em laboratório
de ensino e auxiliar na implantação junto
aos alunos de graduação.

-

-

4
horas

Departamento de
Química,
Biotecnologia e
engenharia de
Bioprocessos
Ouro Branco

Engenharia de
Bioprocessos/
Engenharia Química

A ser definido
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Assessoria de
Comunicação
Social

Comunicação
Social/Jornalismo

- Produção de matérias de texto (notas,
Alunos do curso de Comunicação reportagens, resenhas, críticas, crônicas e
Social/Jornalismo matriculados a partir do outros gêneros jornalísticos), releases e
terceiro
período.
Disposição
para matérias de TV (reportagem);
participar de cursos e treinamentos em - Produção de matérias de TV (cinegrafia
cinegrafia, softwares de edição de vídeo, e edição) - registro em vídeo de eventos
escrita, fotografia, design e reportagem e atividades diversas promovidas pela
de TV; disposição para participar das UFSJ, para compor reportagens da TV
diversas atividades de jornalismo da UFSJ e arquivo da instituição;
Assessoria
de
Comunicação; - Produção de artes, campanhas e criação
disponibilidade para exercer as atividades de calendário para publicação nas redes
durante a semana, no turno matutino ou sociais da UFSJ, como facebook e
2
vespertino, a ser definido pela Ascom, por instagram;
um período de 4 (quatro) horas por dia, - Alimentação dos diversos veículos de
com eventuais plantões em horários e/ou comunicação da UFSJ, como o site de
dias distintos, gerando compensação de notícias, as redes sociais, os materiais
horas ou alternância de horários. impressos (jornais e revistas) e TV UFSJ;
Habilidades: conhecimento básico em - Cobertura fotográfica;
cinegrafia; conhecimento intermediário - Clipping;
em Premier; conhecimento básico em - Apoio a ações de marketing, cerimonial
softwares de design gráfico (Photoshop, e eventos;
Illustrator) e em sites de edição de - Apoio a outras atividades jornalísticas
imagens; boa escrita.
relacionadas
à
Assessoria
de
Comunicação.

-

-

1 vaga para o
4
turno da manhã e
horas
1 vaga para o
turno da tarde

Comunicação
Social/Jornalismo

- Estar cursando do 5º período em - Acompanhamento das redes sociais da
diante;
ASSIN;
-Experiência em serviços administrativos
- Preparação de matérias sobre as
e Gerência de Redes Sociais;
Relações
Internacionais
a
serem
- Ter disponibilidade para atuar nos três encaminhadas para a ASCOM;
1
campi da UFSJ em São João del-Rei;
- Realização de entrevistas, fotografias e
- Ter competência mínima para trabalhar filmagens com alunos e delegações
com tecnologias de informação e estrangeiras;
comunicação, tais como ambientes
virtuais e edição de imagens e vídeos; e - Ajuda na recepção de delegações;
- Ter competência linguística em inglês a - Ajuda na recepção de alunos

-

-

4
horas

São João del-Rei

11

Assessoria para
Assuntos
Internacionais
São João del-Rei

Manhã
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ser comprovada mediante apresentação estrangeiros;
de teste de proficiência.
- Colaboração na criação do banco de
ementas em inglês;
- Ajuda no desenvolvimento de vídeos
institucionais;
Desenvolvimento
de
matérias
envolvendo alunos estrangeiros;
- Comunicação em inglês, através de
ligações telefônicas (quando necessário),
e-mail e facebook institucionais; e
- Outras demandas ligadas ao uso da
atividade de comunicação social –
jornalismo e da língua inglesa.
- colaboração na tradução e versão de
documentos em língua estrangeira;
- colaboração na construção da versão
em língua estrangeira da página
institucional;

12

- colaboração na criação do banco de
ementas em língua estrangeira;
Aluno matriculado a partir do primeiro
Assessoria para
- colaboração na versão em língua
semestre de curso. O candidato deverá
Letras
Assuntos
estrangeira dos catálogos institucionais,
Inglês/Português/Espanh ter proficiência comprovada em uma
Internacionais
do manual do aluno estrangeiro e outros 1
ol ou Comunicação Social língua estrangeira (inglês ou espanhol) e
materiais dessa natureza;
preferencialmente também saiba se
- Jornalismo
São João del-Rei
- colaboração da versão em língua
comunicar em língua francesa.
estrangeira das páginas dos programas
de graduação e pós-graduação;
- ajuda na recepção de delegações;
- ajuda na recepção de alunos e
delegações estrangeiras;
colaboração
na
organização
e
desenvolvimento
do
Seminário
de

-

-

4
horas

Tarde
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Internacionalização e afins; e
- comunicação em língua estrangeira,
através de ligações telefônicas (quando
necessário),
e-mail
e
facebook
institucionais.

13

Departamento de
Geociências

Geografia

São João del-Rei

Estudante de Geografia matriculado a
partir do 3º período. Ter cursado as
disciplinas:
cartografia,
cartografia
temática
e
introdução
ao
geoprocessamento.
Estudante
de - Sistematização de dados primários e
Geografia do 5º período, com habilidade secundários;
para confecção de cartogramas a partir Elaboração
de
infográficos
e
de dados levantados pelo Observatório cartogramas
para
divulgação
dos 1
Urbano de São João del-Rei Rei. Ter resultados de pesquisa do Observatório
cursado com aprovação as disciplinas de Urbano de São João del Rei em site web
cartografia,
cartografia
temática, e redes sociais.
fundamentos de estatística, introdução ao
geoprocessamento,
sistemas
de
informações geográficas e geografia
urbana.

-

-

4
horas

-

-

4
Preferencialmente
horas
à tarde

Manhã ou Tarde

O estagiário selecionado desempenhará
funções no eixo de:

14

Setor de Extensão
Universitária
São João del-Rei

Comunicação
Social/Jornalismo

- Assessoria de comunicação dos
Programas/Projetos de Extensão, sob
Aluno matriculado a partir do segundo orientação do prof. Dr. Ivan Vasconcelos
período do curso. Ser comunicativo, Figueiredo, visando à elaboração de 1
diagnósticos, pesquisas de público e
dinâmico, criativo e ter iniciativa.
planejamentos comunicacionais, bem
como
desenvolvimento
de
canais,
produtos e formas de relacionamento
para fins de divulgação de ações
extensionistas;
- Publicação de matérias nos Canais de
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Comunicação
- 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);
- Realização da cobertura de atividades,
eventos,
entre
outros
apurando,
agendando, entrevistando e redigindo
matérias
relativas
aos
programas/projetos de extensão da UFSJ;
- - Registrar imagens e áudios para a
divulgação nas Mídias Sociais;
- 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.

15

Departamento de
Engenharia
Mecânica
(Laboratório de
Metrologia)
São João del-Rei

Sob orientação do supervisor de estágio:
- Operação de instrumentos de medição
do
laboratório de
metrologia
–
Labmetro/DEMEC, a saber: rugosímetro,
perfilômetro, circularímetro, entre outros
Graduando em Engenharia de Produção, instrumentos pequenos, de acordo com
Engenharia de Produção a partir do segundo semestre, não as necessidades de pesquisa em nível de
concluído.
iniciação científica e mestrado.
- Auxílio aos discentes na operação de
tais instrumentos.
- Auxílio na preparação de aulas práticas
no laboratório de metrologia, atendendo

-

1

-

4
horas

Tarde
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professores das Engenharias de Produção
e Mecânica.
- Auxílio na calibração, ajuste e
higienização dos instrumentos.
- Estudos de análise de sistema de
medição para avaliar a capacidade,
repetitividade,
reprodutividade,
lenearidade e vício de medição dos
instrumentos.
- Possibilidade de publicação de trabalhos
acadêmicos no escopo da metrologia.

16

Departamento de
Engenharia
Mecânica
(Laboratório)

Sob orientação do supervisor de estágio:
Desenvolvimento
de
bancada
educacional, com a montagem de
framework para a implantação de método
de otimização em Simulação de Eventos
Discretos,
com
a
utilização
de
computadores.
- Pesquisa nas bases de dados, referente
às
melhores
práticas
atuas
de
Inteligência Artificial (IA);

Graduando em Engenharia de Produção, - Sob orientação do supervisor de
Engenharia de Produção a partir do segundo semestre, não estágio, seleção de estudos de caso da 1
concluído.
Engenharia
de
Produção
e
Implementação de métodos de IA em
São João del-Rei
linguagem Python;
- Desenvolvimento de método de
otimização em pesquisa operacional via
IA.
- Participação de grupo de estudo para a
divulgação, debate, geração de artigos,
participação em congresso, etc, dos
métodos de otimização pesquisados e
desenvolvidos.

-

-

6
horas

Tarde
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- Acompanhamento de atividades de
ensino,
pesquisa
e
extensão
desenvolvidas
no
Laboratório
de
Ferramentas Computacionais do Curso de
Engenharia de Produção.
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Departamento de
Engenharia
Mecânica
(Laboratório de
Simulação
Numérica
Aplicada)
São João del-Rei

18

Departamento de
Engenharia
Mecânica
(Laboratório de
Materiais)
São João del-Rei

19

Coordenação de
Mídias do Núcleo
de Ensino à
Distância
São João del-Rei

20

Auxiliar o professor nas seguintes
Alunos do curso integral ou noturno, atividades relacionadas ao Laboratório de
matriculados Integral ou noturno a partir Simulação Numérica Aplicada do DEMEC:
Engenharia Mecânica ou
do terceiro período. Conhecimentos - Instalação/manutenção de softwares de
Engenharia Elétrica ou
gerais de:
simulação numérica do laboratório.
Ciência da Computação
- Sistemas operacionais Windows e Linux. - Gerenciamento dos acessos de usuários
- Redes de computadores.
aos computadores via rede Windows /
Linux.

Engenharia Mecânica

-

1

-

4
horas

Manhã e/ou tarde,
a ser acordado
com o estagiário.

Estar regularmente matriculado do quinto
Auxiliar os alunos/professores/técnico nos
ao décimo período. Vasto conhecimento
laboratórios, auxiliar no manejo de
na área de engenharia de mecânica, com
1
equipamentos,
coletar
e
analisar
ênfase em materiais, e com bom
resultados.
rendimento escolar.

-

1

4
horas

Manhã e/ou tarde,
a ser acordado
com o estagiário.

Alunos matriculados a partir do terceiro
semestre do curso de Ciência da
Computação. Para os candidatos de
Ciência da Computação e Arquitetura:
Domínio de programas para designer,
como In Design; Corel; Illustrator; Canva; Elaboração de storyboards; tratamento
Ciência da Computação domínio de programas de edição de áudio de imagens; auxílio na gravação de 2
e vídeo,como Audacity; Soundy Forge, vídeo-aulas e vídeos em geral.
Vegas, Premiere; domínio de programas
de edição de imagens, como Photoshop.
Desejável: conhecimento básico em
operação de câmeras fotográficas e
filmadoras.

Departamento das Engenharia Mecânica ou Alunos matriculados no 6º, 7º, 8º, 9º ou Interpretar desenhos técnicos e auxiliar
2
Engenharias de
Engenharia Mecatrônica 10º período do curso. Curso técnico de na
usinagem
e
soldagem
de

4
Tarde: 13h às 17h
horas

4
horas

A ser definido
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Telecomunicações
e Mecatrônica

mecânica e experiência comprovada na componentes mecânicos nos Laboratórios
utilização
de
torno
convencional, de Mecânica para as aulas práticas,
fresadora/centro
de
usinagem
e projetos de iniciação científica e para as
processos
de
soldagem
(eletrodo equipes de competição; realizar o startrevestido, MIG e TIG)
up, auxiliar na operação e manutenção
preditiva e corretiva dos equipamentos
dos Laboratórios de Mecânica; auxiliar na
realização de montagens mecânicas.

Ouro Branco

21

Divisão de Projetos
e Obras
São João del-Rei

Engenharia Elétrica

- Auxiliar na elaboração de projetos;
Estar cursando do 4º ao 9º Período, dos
cursos de Arquitetura e Urbanismo, do - Auxiliar no desenvolvimento de
curso
de
Engenharia
Elétrica
e processos internos;
Engenharia Civil, para os alunos da UFSJ
- Realizar estudos e pesquisas para
ou de outra instituição de ensino superior
projetos;
regularmente instituída e tendo seus
cursos devidamente reconhecidos pelo - Auxiliar nos levantamentos de áreas e
Ministério
da
Educação. materiais construtivos e de acabamento;
1
- Postura pró-ativa;
- Diagramar e compor as pranchas de
- Habilidade para analisar problemas e apresentação;
propor soluções;
- Auxiliar nos levantamentos em
edificações que serão objeto de trabalho;
- Facilidade para trabalho em equipe;
- Possuir boa comunicação.

- Montar planilhas;

- Conhecimentos em AutoCAD e pacote - Obter especificações técnicas;
office e BRoffice.
- Consultar normas e legislação.

-

-

Flexível, de acordo
4
com o horário de
horas
aulas do estagiário

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

Realização de entrevistas (inicial e de
acompanhamento) com alunos com
diferença funcional (deficiência) da UFSJ.
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Setor de Inclusão
e Assuntos
Comunitários
São João del-Rei
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Departamento de
Ciências Sociais
(Laboratório de
Pesquisa
Documental)

Psicologia

Contato permanente com os alunos com
diferença funcional (deficiência) visando
identificar
eventuais
barreiras
a
acessibilidade (dimensão: metodológica;
Estar matriculado a partir do terceiro atitudinal; instumental; comunicacional;
urbanística
e
período do curso. Ter cursado ou estar arquitetônica/
programática),
dificuldades
de
inclusão
e
cursando a disciplina de Teorias e
necessidades
de
adaptações
razoáveis,
técnicas de Entrevista Psicológica no
curso de Psicologia. Ter disponibilidade tanto nas metodologias de ensino quanto
para as atividades do estágio. Boa nas formas de avaliação.
fluência verbal, capacidade de empatia, Auxílio às atividades de pesquisa do
proatividade e independência para a NACE
(Núcleo
de
Pesquisa
em
1
realização das atividades; boa capacidade Acessibilidade, Diversidade e Trabalho).
de redação; interesse pela temática da Auxílio na realização de diagnósticos
inclusão.
relacionados às condições de inclusão dos
alunos com diferença funcional na UFSJ
a
UFSJ
tem
Habilidade para a realização de entrevista (atualmente
psicológica; para a redação de relatórios aproximadamente 150 alunos com
de acompanhamento e para o uso de diferença funcional).
ferramentas básicas de informática.
Atuar na organização de eventos e
demais ações de sensibilização no campo
da inclusão de pessoas com diversidade
funcional (deficiência) nos diversos
espaços sociais.
Realização de atividades demandadas
pelo Setor de Inclusão e Assuntos
Comunitários (SINAC).

- Discentes matriculados a partir do - Pesquisa de fontes primárias em órgãos
quinto período do curso; - Discentes que públicos;
História (licenciatura ou
tenham cursado História do Brasil I;
- Auxílio na restauração de documentos;
1
bacharelado)
- Discentes interessados em trabalhar - Auxílio na catalogação de documentos
com documentação e catalogação de históricos;

-

-

4
horas

Tarde

-

-

4
horas

Tarde
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documentos históricos;
- Auxílio na organização de acervo
- Discentes interessados em pesquisa documental;
documental e de fontes primárias.
- Atualização de banco de dados digital
para documentos catalogados.

São João del-Rei
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Postura
pró-ativa;
habilidade
para
identificar e analisar problemas e propor
soluções; facilidade para o trabalho em
equipe;
possuir
boa
comunicação. Realizar
manutenção
preventiva
e
Experiência com projetos e atendimento corretiva
de
microcomputadores
e
Núcleo de
ao público; conhecimento intermediário periféricos; auxiliar na elaboração e/ou
Tecnologia da
Ciência da Computação/ em manutenção e configuração de manutenção
de
projetos/sistemas;
Informação
Sistemas de Informação/ microcomputadores
e
periféricos; realizar estudos e pesquisas para 2
Engenharia Elétrica
conhecimento intermediário em instalação projetos/sistemas; realizar documentação
São João del-Rei
de programas e aplicativos; conhecimento de processos/software; prestar suporte
básico em redes de computadores; técnico de nível 1 os usuários de sistemas
conhecimento
básico
em
Linux; e equipamentos da UFSJ.
habilidade
em
documentação
de
processos; conhecimento básico em
documentação de software.

1

-

De 8 às 12 horas
ou de 13h30min às
17h30min,
4
conforme a
horas
demanda do setor
e horários de aulas
do estagiário

-

-

4
horas

Ter disponibilidade para atuar no período
- Limpeza e troca de caixas de animais.
da manhã (7 às 11hs), feriados, recessos
- Pesagem dos animais.
e férias escolares.
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Núcleo de Criação
de Animais de
Laboratório
São João del-Rei

Ciências Biológicas
(Licenciatura ou
Bacharelado),
Biotecnologia ou
Zootecnia

- Auxílio no controle ambiental das
Estar cursando qualquer período dos instalações.
cursos
de
Ciências
Biológicas
- Auxílio na manutenção geral das
(Licenciatura
ou
Bacharelado),
instalações.
Biotecnologia ou Zootecnia.
1
- Auxílio no manejo sanitário e
Gostar de animais e ciência; Ter interesse reprodutivo de camundongos, ratos e
na área de ciência de animais de C57BL/6.
laboratório; Ser pró- ativo, colaborativo,
- Montagem e atualização de planilhas e
comprometido
e
disciplinado;
Conhecimento básico de inglês e documentos referentes à atividade.
informática
(pacote
office);
Conhecimentos teóricos básicos de

Manhã
(7h às 11h)
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manejo e controle sanitário, genético e
reprodutivo dos animais de laboratório;
Conhecimentos teóricos básicos de
manejo e controle sanitário, genético e
reprodutivo dos animais de laboratório;
Conhecimentos básicos sobre instalações
físicas, e procedimentos adotados em
biotérios.

(Retificado em 04/03/2020, 05/03/2020, 09/03/2020 e 13/03/2020)

