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EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIO REMUNERADO 

INSTITUTO DE CIÊNCIA, ENGENHARIA E TECNOLOGIA 
 

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) faz saber que estarão abertas as                

inscrições para 02 (duas) vagas de estagiários do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia (ICET – Campus                 

do Mucuri) com carga horária semanal de 20 (vinte) horas a serem cumpridas no Campus do Mucuri (Teófilo                  

Otoni-MG). As inscrições deverão ser feitas pessoalmente e serão recebidas no período de 25 a 29 de março de                   

2019, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h00, na Secretaria do ICET, 2º piso, Campus do Mucuri, Teófilo                    

Otoni. 

No ato da inscrição o candidato deverá levar cópia do Comprovante de Matrícula, o Formulário de                

Inscrição devidamente preenchido (ver Anexo I deste edital) e breve currículo. 

 

1. Constitui objeto deste edital a contratação de dois estagiário para realizar atividades, junto ao à Universidade                

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri com lotação no ICET, conforme a tabela abaixo: 
 

Código da Vaga Descrição Atividades 

WD01 Webdesign Criação e manutenção de sites utilizando ferramentas 
computacionais como: 

WordPress, Inkscape e Gimp 

linguagem de programação para web 

ADM01 Auxiliar 
administrativo 

Auxiliar nas diversas atividades administrativas do ICET. 
Criação e formatação de documentos utilizando LibreOffice 
e formulários editáveis em PDF. 

 
2. Serão admitidos a participar do certame os estudantes devidamente matriculados nos cursos de             

graduação do Campus do Mucuri / UFVJM, com conhecimento nas áreas citadas acima. 

3. A presente seleção se destina à aprovação de 02 (dois) estudantes universitários, para preenchimento de               

02 (duas) vagas prevista neste edital para estágio profissional. 

4. A bolsa de estágio é no valor de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais). 

5. O estagiário tem direito a auxílio-transporte no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais). 

6. O processo seletivo consistirá de entrevista e testes, ambos de caráter classificatório. Para a vaga WD01,                

durante os testes os candidatos deverão demonstrar conhecimento de ferramentas computacionais           

como o WordPress, noções de linguagens de programação para web e os softwares livres Inkscape e Gimp.                 

 

http://www.ufvjm.edu.br/
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Para a vaga ADM01, durante os testes os candidatos deverão demonstrar conhecimento de ferramentas              

computacionais para formatação de documentos e criação de formulários editáveis em PDF utilizando o Libre               

Office. 

7. A classificação final será estipulada por ordem crescente do somatório de pontos obtidos na entrevista e                

nos testes. 

8. A entrevista e os testes serão realizados no dia 03 de abril de 2019, no período da manhã, em horário e                     

local  a  ser  agendado pelo ICET (Campus do Mucuri) e informado via e-mail aos inscritos. 

9. A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 05 de abril de 2019 no Portal do ICET                  

(http://site.ufvjm.edu.br/icet/). 

10. O estágio terá a duração de seis meses, podendo ser prorrogado, caso haja interesse exclusivo da                

UFVJM, por até 02 (dois)  anos. 

11. O estagiário cumprirá uma jornada de 20 (vinte) horas semanais no ICET - Campus do Mucuri (Teófilo                 

Otoni-MG), para exercício no horário da manhã ou tarde, conforme as necessidades do ICET/UFVJM. 

12. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do ICET. 

 

 
Teófilo Otoni, 20 de março de  2019. 

 
 

Alexandre Faissal Brito 
Vice-Diretor do ICET 

  

 

http://www.ufvjm.edu.br/
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ANEXO I – Formulário de inscrição 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia - ICET 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

SELEÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA O 

PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO 
NOME COMPLETO: PERÍODO: Nº MATRÍCULA: 

CPF: IDENTIDADE: ÓRGÃO EMISSOR: UF: DATA DE EMISSÃO: 

DATA DE NASCIMENTO: NACIONALIDADE: GÊNERO: 

( ) Masculino ( ) Feminino 
ENDEREÇO RESIDENCIAL (Rua/Av.): 

BAIRRO: CEP: CIDADE: UF: 

PAÍS: E-MAIL: TELEFONE RESIDENCIAL: CELULAR: 

DECLARAÇÃO 

Declaro que este formulário de inscrição contém informações completas e exatas, que aceito o              
sistema e os critérios adotados pelo presente edital. 

Teófilo Otoni, de Março de 2019. 

 
ASSINATURA DO 

CANDIDATO 
 

 

http://www.ufvjm.edu.br/

