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SELEÇÃO PARA ESTÁGIO REMUNERADO
O INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO
MINEIRO, abre inscrições para a realização de processo seletivo destinado à concessão de Bolsa Auxílio em
ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO DE NÍVEL SUPERIOR, conforme o quadro a seguir:
1. Dos Requisitos, nº de vaga, carga horária e turno
Requisitos
Nº vaga
01
• Estar matriculado em curso de Licenciatura em
Química, em Física, em Matemática, em Ciências
Biológicas ou em Educação do Campo.
• Possuir conhecimento de redação e noções
básicas de informática.

Carga horária/turno
20h semanais / diurno

2. Da Participação
2.1 Os interessados deverão entregar currículo atualizado, com via impressa, para o endereço: Sala 109
- Secretaria do ICENE - Bloco A - Unidade II - Av. Randolfo Borges Júnior, 1400 - Univerdecidade.
2.2 O período para encaminhamento dos currículos será de 27 de junho a 01 de julho de 2016.
3. Do Processo de Seleção
3.1 A seleção consistirá de análise de currículo e entrevista.
3.2 A data da entrevista será no dia 06 de julho com horário a ser divulgado no site do ICENE
(http://www.uftm.edu.br/icene/) no dia 04 de julho.
3.3 Ao final da seleção será divulgada lista dos candidatos aprovados.
4. Da Convocação
4.1 A convocação para o estágio ocorrerá após conclusão da seleção e mediante contato por e-mail ou
telefone.
4.2 Serão considerados para convocação os e-mails e telefones registrados no currículo.
5. Das Características do Estágio
5.1 A seleção será feita exclusivamente para estágio não obrigatório e remunerado.
5.2 O valor pago, salvo alterações durante o período, será de:
5.2.1 O estudante em estágio não obrigatório de 20 horas semanais de NÍVEL SUPERIOR
perceberá bolsa de estágio no valor R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) + auxílio
transporte, proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados.
5.3 A definição de horário dos estágios será estabelecida pela coordenação do campo de estágio, com
jornada diária limitada a 4 horas, cumpridas de segunda a sexta-feira.
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5.4 O estágio terá duração de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja
interesse da UFTM e do estagiário, sendo que o período total de estágio não poderá ultrapassar o
máximo de 02 (dois) anos.
6. Das Atribuições:
ÁREA
Central de Laboratórios

•
•
•
•
•
•
•

ATRIBUIÇÕES
Auxiliar no Atendimento ao Público.
Preparar e organizar arquivos e correspondências
diversas do setor.
Digitar e protocolar documentos do setor.
Suporte na execução dos trabalhos ou atividades do
setor.
Auxiliar no controle de estoque dos materiais de
consumo e permanente dos laboratórios de
responsabilidade do Instituto.
Acompanhar e registrar as atividades realizadas nos
laboratórios didáticos do Instituto.
Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de
complexidade associados ao ambiente organizacional.

7. Das Disposições Gerais
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo a critério da UFTM, ser prorrogado por igual
período.
Será convocado o candidato aprovado em primeiro lugar e os demais aprovados comporão lista de
espera.
No ato da convocação serão informados os documentos necessários para formalização do estágio
Durante o período de validade desta seleção, a UFTM terá o direito de proceder novas convocações, de
acordo com a disponibilidade de vagas, disponibilidade orçamentária e critérios da coordenação do campo de
estágio.
Uberaba (MG), 21 de Junho de 2016
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