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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 – 4 horas diárias

TURNO: A definir na entrevista

CÓD. UNIDADE CURSO REQUISITOS/PERFIL
DESEJADO ATIVIDADES AC NEG* PCD* CH

Diária TURNO

1

Incubadora de
Desenvolvimento
Tecnológico e

Setores
Tradicionais do
Campodas
Vertentes
(INDETEC)

São João del-Rei

Administração

Estudante de Administração, a
partir do terceiro período.

Ser comunicativo/a, com
iniciativa, colaborativo/a e pró-
ativo/a e que goste de
trabalhar com
empreendedorismo e
inovação.

Prospecção de novos projetos e
empreendimentos; Acompanhamento de
potenciais empreendimentos a serem
incubados por meio do funil de
acompanhamento de propostas para pré-
incubação; Realização de palestras explicativas
sobre a NETEC/INDETEC/SEIPI, Modelo de
Negócios e Propriedade Intelectual; Subsídio às
atividades da NETEC/INDETEC/SEIPI, no que for
necessário.

1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade

2

Setor de
propriedade
Intelectual
(SEIPI)

São João del-Rei

Administração

Estudante de Administração, a
partir do terceiro período.

Ser comunicativo/a, com
iniciativa, colaborativo/a e pró-
ativo/a e que goste de

Levantamento de dados das pesquisas
referentes às patentes depositadas e dos
dados referentes aos custos das pesquisas para
contratos de cotitularidade.

1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade



trabalhar com
empreendedorismo e
inovação. Possuir domínio de
planilha Excel.

3

Assessoria de
Comunicação
(ASCOM)

São João del-Rei

Comunicação
Social/

Jornalismo

Alunos do curso de
Comunicação Social ou
Jornalismo matriculados a
partir do terceiro período.

Disposição para participar de
cursos e treinamentos em
cinegrafia, softwares de edição
de vídeo, escrita, fotografia,
design e reportagem de TV;
disposição para participar das
diversas atividades de
jornalismo da Assessoria de
Comunicação; disponibilidade
para exercer as atividades
durante a semana, em turno
noturno matutino ou
vespertino, a ser definido pela
Ascom, disponibilidade para
eventuais plantões em horários
e/ou dias distintos, gerando
compensação de horas ou
alternância de horários.

Habilidades: conhecimento
básico em cinegrafia;
conhecimento intermediário
em Premier; conhecimento
básico em softwares de design

Produção de matérias de texto (notas,
reportagens, resenhas, críticas, crônicas e
outros gêneros jornalísticos), releases e
matérias de TV (reportagem); Produção de
matérias de TV (cinegrafia e edição); Registro
em vídeo de eventos e atividades diversas
promovidas pela UFSJ, para compor
reportagens da TV UFSJ e arquivo da
instituição; Produção de artes, campanhas e
criação de calendário para publicação nas
redes sociais da UFSJ, como facebook e
instagram; Alimentação dos diversos veículos
de comunicação da UFSJ, como o site de
notícias, as redes sociais, os materiais
impressos (jornais e revistas) e TV UFSJ;
Cobertura fotográfica; Clipping; Apoio a ações
de marketing, cerimonial e eventos; Apoio a
outras atividades jornalísticas relacionadas à
Assessoria de Comunicação.

1 1 - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade



gráfico (Photoshop, Illustrator)
e em sites de edição de
imagens; boa escrita.

4

Assessoria
Especial de
Relações

Interinstitucionais
(ASERIN)

Estagiário para
Rádio Web UFSJ
São João del-Rei

Comunicação
Social/

Jornalismo

Requisitos: Estar regularmente
matriculado no curso de
Comunicação Social –
Jornalismo. Estar cursando, no
mínimo, o 3° período. Ter
cursado ou estar cursando a
disciplina Teorias do
Radiojornalismo.

Perfil desejado: Domínio do
Português. Domínio da
Linguagem Jornalística.
Fluência oral. Perfil proativo.
Gostar e ter conhecimento de
rádio. Ter disponibilidade para
exercer as atividades durante a
semana, no turno matutino ou
vespertino, a ser definido pela
Assessoria de Relações
Institucionais e Corporativas,
por um período de 4 (quatro)
horas por dia, com eventuais
plantões em horários e dias
distintos. Ser entusiasta,
responsável, pontual e ter bom
relacionamento interpessoal.

Habilidades: Conhecimento de
programas de gravação e

Produzir, desde a pauta até a edição final, sob
supervisão de jornalista responsável,
programas de rádio, vinhetas, noticiários,
boletins, flashes, podcasts.

Produzir, desde a pauta até a edição final, sob
supervisão de jornalista, postagens nas
diversas redes sociais e no site da UFSJ.

Auxiliar na produção da programação da rádio.

1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade



edição de áudio.
Conhecimento de programas
de gravação e edição de
imagens e vídeos. Domínio de
postagem em redes sociais
(Fecebook, Instagram,
Linkedin, Twitter).

5

Assessoria Especial
de Relações

Interinstitucionais
(ASERIN)

São João del-Rei

Comunicação
Social/

Jornalismo

Requisitos: Estar regularmente
matriculado no curso de
Comunicação Social –
Jornalismo. Estar cursando, no
mínimo, o 3° período. Ter
cursado ou estar cursando as
disciplinas de Fotojornalismo e
Produção Editorial.

Perfil desejado: Domínio do
Português. Domínio da
Linguagem Jornalística. Perfil
proativo. Gostar e ter
conhecimento de design
gráfico. Ter disponibilidade
para exercer as atividades
durante a semana, no turno
matutino ou vespertino, a ser
definido pela Assessoria de
Relações Institucionais e
Corporativas, por um período
de 4 (quatro) horas por dia,
com eventuais plantões em
horários e dias distintos. Ser
entusiasta, responsável,

Produzir textos, imagens, postagens para o site
da UFSJ; para conteúdos publicitários; para
redes sociais (Fecebook, Instagram, Linkedin,
Twitter). Ter noção de cinegrafia (em câmeras
e dispositivos móveis) e de programas de
edição de áudio e imagem. Auxiliar na
gravação de imagens e programas da TV UFSJ.

- 1 - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade



pontual e ter bom
relacionamento interpessoal.

Habilidades: Ter noção de
webdesign; Conhecimento de
softwares de edição de
diagramação, imagem e vídeo;
Domínio de postagem em
redes sociais (Fecebook,
Instagram, Linkedin, Twitter).
Desejável conhecimento de
programas de pós-produção
em áudio e imagem.

6

Assessoria Especial
de Relações

Interinstitucionais
(ASERIN)

Estagiário de
Jornalismo

para redes sociais
São João del-Rei

Comunicação
Social/

Jornalismo

Requisitos: Estar regularmente
matriculado no curso de
Comunicação Social –
Jornalismo. Estar cursando, no
mínimo, o 4° período. Ter
cursado ou estar cursando as
disciplinas de Fotojornalismo,
Produção Editorial,
Comunicação Digital e
Webjornalismo.
Perfil desejado: Domínio do
Português. Domínio da
Linguagem Jornalística. Perfil
proativo. Ter disponibilidade
para exercer as atividades
durante a semana, no turno
matutino ou vespertino, a ser
definido pela Assessoria de
Relações Institucionais e
Corporativas, por um período

Produzir textos, imagens, postagens para o site
da UFSJ; para conteúdos publicitários; para
redes sociais (Fecebook, Instagram, Linkedin,
Twitter). Ter noção de cinegrafia (em câmeras
e dispositivos móveis) e de programas de
edição de áudio e imagem. Ter noção de SEO
(Search Engine Optimization).

1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade



de 4 (quatro) horas por dia,
com eventuais plantões em
horários e dias distintos. Ser
entusiasta, responsável,
pontual e ter bom
relacionamento interpessoal.
Habilidades: Ter noção de
webdesign; Conhecimento de
softwares de edição de
diagramação, imagem e vídeo;
Domínio de postagem em
redes sociais (Fecebook,
Instagram, Linkedin, Twitter).
Desejável ter conhecimento de
design gráfico, web design,
redes sociais, técnicas de
posicionamento em ranking de
sites de busca.

7
Divisão de Projetos e

Obras
(DPROB)

São João del-Rei

Arquitetura

Estar cursando do 4º ao 8º
período do curso de
Arquitetura e Urbanismo da
Educação.

Ter postura pró-ativa; habilidade
para analisar problemas e
propor soluções; facilidade para
trabalho em equipe; possuir boa
comunicação.

Auxiliar na elaboração de projetos; Auxiliar no
desenvolvimento de processos internos;
Realizar estudos e pesquisas para projetos;
Realizar levantamentos de áreas e materiais
construtivos e de acabamento; Diagramar e
compor as pranchas de apresentação; Realizar
levantamentos em edificações que serão
objeto de trabalho; Montar planilhas; Obter
especificações técnicas; Consultar normas e
legislação; Assistência à equipe de
arquitetos/engenheiros; Entre outras
atividades pertinentes à atividade.

- 1 - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade



8
Divisão de Projetos e

Obras
(DPROB)

São João del-Rei

Engenharia
Elétrica

Estar cursando do 4º ao 8º
período do curso Ter postura
pró-ativa; habilidade para
analisar problemas e propor
soluções; facilidade para
trabalho em equipe; possuir
boa comunicação.

Auxiliar na elaboração de projetos; Auxiliar no
desenvolvimento de processos internos;
Realizar estudos e pesquisas para projetos;
Realizar levantamentos de áreas e materiais
construtivos e de acabamento; Diagramar e
compor as pranchas de apresentação; Realizar
levantamentos em edificações que serão
objeto de trabalho; Montar planilhas; Obter
especificações técnicas; Consultar normas e
legislação; Assistência à equipe de
arquitetos/engenheiros; Entre outras
atividades pertinentes à atividade.

1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade

9
Divisão de Projetos e

Obras
(DPROB)

São João del-Rei

Engenharia
Civil

Estar cursando do 2º ao 8º
período de Engenharia Civil.
Que tenha postura pró-ativa;
habilidade para analisar
problemas e propor soluções;
facilidade para trabalho em
equipe; possuir boa
comunicação.

Auxiliar na elaboração de projetos; Auxiliar no
desenvolvimento de processos internos;
Realizar estudos e pesquisas para projetos;
Realizar levantamentos de áreas e materiais
construtivos e de acabamento; Diagramar e
compor as pranchas de apresentação; Realizar
levantamentos em edificações que serão
objeto de trabalho; Montar planilhas; Obter
especificações técnicas; Consultar normas e
legislação; Assistência à equipe de
arquitetos/engenheiros; Entre outras
atividades pertinentes à atividade.

1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade

10

Núcleo de Tecnologia
da Informação

(NTINF)
São João del-Rei

Ciência da
Computação

ou
Engenharia
Elétrica ou
Engenharia
Mecânica ou
Engenharia de

- Estudante de um dos cursos
especificados, a partir do
terceiro período.
- Pessoas comunicativas, com
iniciativa, colaborativa e
proatividade que gostam de
trabalhar com gestão de
projetos e contratação;

Atendimento e suporte nível 1 para usuários de
TIC; Realizar suporte nível 1 e manutenção de
equipamentos de TIC; Realizar suporte nível 1
e manutenção em rede de computadores;
Receber demandas, solucioná-las ou direcioná-
las; Dar suporte na execução, monitoramento e
controle dos serviços de TIC; Dar suporte
operacional nas demais atividades do NTInf.

1 1 1 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade



Produção 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 e
Próatividade; Conhecimento
emmanutenção e configuração
de microcomputadores e
periféricos; - Conhecimento
em instalação de programas e
aplicativos; Conhecimento
básico em redes de
computadores; Desenvoltura
para atendimento ao público.

11

Núcleo de Tecnologia
da Informação

(NTINF)
São João del-Rei

Administração
Pública ou

Administração
ou Engenharia
de Produção

- Estudante dos cursos
especificados, a partir do
terceiro período.
- Pessoas comunicativas, com
iniciativa, colaborativa e
proatividade que gostam de
trabalhar com gestão de
projetos e contratação.
Abertura e disposição para o
conhecimento e aprendizado
contínuo; Boa comunicação
oral e escrita; Capacidade de
trabalho em equipe;

Dar suporte na execução, monitoramento e
controle das aquisições de TIC; Receber
demandas, solucioná-las ou direcioná-las; Dar
suporte na execução, monitoramento e
controle dos projetos de TIC; Dar suporte
operacional nas demais atividades do NTInf.

1 1 - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade



Compromisso e
responsabilidade;
Concentração, atenção e
discernimento;
Confidencialidade e sigilo;
Disponibilidade, Ética e
Próatividade; Conhecimento
básico de gestão de projetos.
Conhecimento básico
processos de contratações
públicas.

12

Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis -

(PROAE)
São João del-Rei

Disciplina de
Língua

Brasileira de
Sinais (LIBRAS)

Perfil desejado: O estagiário
deve ter cursado ou estar
cursando a disciplina de Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), ter
experiência e/ou
conhecimentos sobre a
inclusão de pessoas com
deficiência nos espaços
educacionais; ser assíduo,
disciplinado, possuir
capacidade de iniciativa, estar
disposto a adquirir novos
conhecimentos; além de
prestativo, comunicativo e
responsável. Deverá possuir
conhecimento básico de Língua
Brasileira de Sinais e da Cultura
Surda, sobre deficiência visual,
além de noções básicas sobre
os transtornos globais de
desenvolvimento e altas
habilidades, superdotação.

Atuar na sala de recursos multifuncionais da
biblioteca do CDB. As atividades serão voltadas
para o atendimento de pessoas com diferença
funcional (deficiência) - auditiva, física, visual,
intelectual, altas habilidades e outros
transtornos globais de desenvolvimento;
Atuar no desenvolvimento de materiais
pedagógicos adaptados;
Atuação como ledor e/ou transcritor quando
algum aluno com diferença funcional solicitar.
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 Acessibilidade (SINAC).

1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade



Conhecimento em
públicas/PNAES e educação
inclusiva, conhecimento de
informática (pacote office com
ênfase no excel).

13

Assessoria para
Assuntos

Internacionais
(ASSIN)

São João del-Rei

Letras
Inglês/Portug
uês/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 alunosestrangeiros;
-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

14

Assessoria para
Assuntos

Internacionais
(ASSIN)

São João del-Rei

Ciência da
computação

- Estudante dos curso Ciência
da computação, a partir do
terceiro período.
- Pessoas comunicativas, com
iniciativa, colaborativa e
proatividade que gostam de
trabalhar com gestão de
projetos e contratação;
Abertura e disposição para o
conhecimento e aprendizado
contínuo; Boa comunicação

Desenvolvimento e gestão de sites (web) e
programação de aplicativos e ferramentas
assistidas para internet.

1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade



oral e escrita; Capacidade de
trabalho em equipe;
Compromisso e
responsabilidade;
Concentração, atenção e
discernimento;
Confidencialidade e sigilo;
Disponibilidade; Ética;
Próatividade; Conhecimento
em instalação de programas e
aplicativos; Desenvoltura para
atendimento ao público.

15

Pró-Reitoria de
Planejamento

(PPLAN)
São João del-Rei

Administração
ou Ciências

Econômicas ou
Direito ou
Ciências
Contábeis

O candidato deve ter
conhecimentos contábeis,
orçamentários e sobre
legislação para contratos e
convênios.

Atividades a serem desenvolvidas nas áreas de
contabilidade, de orçamento público, de
contratos e de convênios e apoio a projetos,
através de planilhas/levantamentos contábeis,
orçamento público, contratos e convênios e
suas legislações.

1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade

16

Pró-Reitoria de
Gestão e

Desenvolvimento de
Pessoas
(PROGP)

São João del-Rei

Administração
ou

Administração
Pública ou
Ciências

Econômicas

Requisitos: Estar regularmente
matriculado em um dos
seguintes cursos: Administração,
Administração Pública, Ciências
Econômicas. Estar cursando, no
mínimo, o 4° período.

Perfil desejado: Proatividade,
boa escrita, capacidade de
análise de dados, facilidade para
construção de indicadores e
gráficos, habilidade com
ferramentas de apresentação e
construção de dados,
organogramas e planilhas

Auxiliar na elaboração de documentos,
indicadores, planilhas, quadros, gráficos e
apoio na construção de organogramas, fluxos
de processos, pesquisas de preços.

1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade



eletrônicas.

17

Núcleo de Educação
à Distância
(NEAD)

São João del-Rei

Ciência da
Computação

Possuir conhecimento em
Programação web (HTML, CSS,
JavaScript e PHP);
Gerenciamento de banco de
dados (MySQL e PostGreSQL);
Conhecimento básico sobre
Linux, SSH e FTP.

Desenvolvimento e manutenção de
páginas/sistemas web do NEAD. 1 - - 4 horas

Flexível, de
acordo com o
horário de

funcionamento
da unidade

18

Pró-Reitoria de
Administração

(PROAD)
São João del-Rei

Administração
ou Ciências

Econômicas ou
Ciências

Contábeis ou
Engenharia de
Produção

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

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.

1 2 1 4 horas

TOTAL DE VAGAS 15 8 2
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