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ANEXO I

QUADRO DE VAGAS

(AC) Ampla Concorrência

(NEG*) Reserva para Pessoa Negra (Preta ou Parda)

(PCD*) Reserva para Pessoa com Deficiência

(CH) Carga Horária Diária

CÓD
. UNIDADE CURSO REQUISITOS/PERFIL

DESEJADO ATIVIDADES AC NEG* PCD
*

CH
Diária TURNO

1

Incubadora de
Desenvolvimento

Tecnológico e Setores
Tradicionais do Campo

das Vertentes -
INDETEC

São João del-Rei

Comunicação
Social/Jornalismo

- Estudante de Comunicação
Social/Jornalismo, a partir do
terceiro período.
- Pessoas comunicativas, com
iniciativa, colaborativa e pro-
atividade que gostam de trabalhar
com empreendedorismo e
inovação.

-Trabalhar a comunicação, imagem e visibilidade
da NETEC/INDETEC/SEIPI ;

-Subsidiar as atividades da
NETEC/INDETEC/SEIPI, no que for necessário.

- 1 - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade.

2

Incubadora de
Desenvolvimento

Tecnológico e Setores
Tradicionais do Campo
das Vertentes -INDETEC

São João del-Rei

Administração

- Estudante de Administração, a
partir do terceiro período.
- Pessoas comunicativas, com
iniciativa, colaborativa e pro-
atividade que gostam de trabalhar
com empreendedorismo e
inovação.

- Prospectar novos projetos e empreendimentos;
-Acompanhar potenciais empreendimentos a
serem incubados por meio do funil de
acompanhamento de propostas para pré-
incubação;
-Palestras explicativas sobre a
NETEC/INDETEC/SEIPI, Modelo de Negócios e
Propriedade Intelectual;
-Subsidiar as atividades da
NETEC/INDETEC/SEIPI, no que for necessário.

1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade.
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3

Divisão de Projetos e
Qualificação –
DPROQ/PROPE
São João del-Rei

Ciência da
Computação

- Alunos matriculados a partir do
terceiro semestre do curso de
Ciência da Computação.
- Conhecimento em programação
python. Desejável: conhecimento
de programação web (html,
javascript e css)

-Aprimoramento do sistema de geração de
métricas de produção acadêmica ScriptLattes.
-Elaboração de um tutorial escrito e no formato
de vídeo.
-Auxílio com capacitação, instalação e utilização
do programa pelas secretarias dos programas de
pós-graduação da UFSJ.

1 - - 4 ou 6
horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade.

4
Setor de Apoio Logístico

– SALOG
São João del-Rei

Administração

- Estudante de Administração, a
partir do terceiro período.
- Abertura e disposição para o
conhecimento e aprendizado
contínuo;
- Boa comunicação oral e escrita;
- Capacidade de trabalho em
equipe;
- Compromisso e responsabilidade;
- Concentração, atenção e
discernimento;
- Confidencialidade e sigilo;
- Disponibilidade – Ética – Pró-
atividade;

- Receber demandas, solucioná-las ou direcioná-
las;
- Controlar dados e gerenciar informações;
- Processar documentos e arquivos;
- Monitorar insumos e solicitar a reposição de
materiais;
- Acompanhar as movimentações patrimoniais;
- Dar suporte operacional nas demais atividades
do Setor.

1 1 - 6 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade.

5
Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis - PROAE
São João del-Rei

Pedagogia

- Estudante de Pedagogia, a partir
do 4º período.
Alguém com boa vontade de
interagir, que possua dinamismo,
capacidade de relacionar diferentes
assuntos, focado(a), atento(a), que
tenha zelo com o trabalho,
responsabilidade, disposto(a) a
dialogar e ouvir. Que possua
conhecimento sobre políticas

- Auxiliar na implementação e execução do
Programa de Acompanhamento Discente (PAD);
-Participar de reuniões de planejamento
relacionadas ao PAD;
- Contribuir com sugestões de aperfeiçoamento
do PAD;
- Articular a prática com a teoria do curso de
Pedagogia.

1 - 1 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade.
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públicas/PNAES e educação
inclusiva, conhecimento de
informática (pacote office com
ênfase no excel).

6
Assessoria para Assuntos
Internacionais - ASSIN
São João del-Rei

Letras
Inglês/Português/
Espanhol ou
Comunicação
Social –
Jornalismo

-Domínio da língua inglesa em
nível intermediário alto de
proficiência;
-Facilidade para tradução e versão
de documentos em língua inglesa e
de documentos em português a
serem traduzidos para o inglês;
-Boa habilidade comunicativa em
língua inglesa para ajudar na
recepção de delegações e de alunos
estrangeiros;
-Disponibilidade de trabalho
remoto e presencial (quando as
atividades presenciais forem
retomadas);
-Proatividade e engajamento.

- Colaborar com a tradução e versão de
documentos em língua inglesa;
- Colaborar com a tradução e versão de
documentos em português para o inglês;
- Ajudar com a recepção de alunos e professores
estrangeiros na instituição;
- Ajudar com a revisão de históricos em língua
inglesa;
- Auxiliar na organização e desenvolvimento do
Seminário de Internacionalização, da Semana de
Acolhida ao Estrangeiro, Seminário Capstone e
outros eventos organizados pela ASSIN;
- Participar de atividades acadêmico-culturais
com os alunos estrangeiros.

1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade.


