
ANEXO III

DAS HABILIDADES ESPECÍFICAS

Campus Inconfidentes

CURSO Nº
Vag

a

Setor Período do
Curso

Requisitos Carga
Horária

Cadas
tro

reser
va

Atividades à serem
desenvolvidas

Estudantes
que estejam

cursando
qualquer

curso
superior,

desde que
tenham

cursado e
tenham sido
aprovados

nestas
disciplinas no

ensino
superior:
química,

biologia e
fundamento

da

02
NAPNE

Estar
regularmente
matriculado a
partir do 2º
período do

curso superior
EM QUALQUER

CURSO
SUPERIOR

- Estar regularmente
matriculado EM
QUALQUER CURSO
SUPERIOR

Uma vaga deve ser
destinada a estudantes
de graduação que
cursaram disciplinas de
química e biologia. Uma
vaga deve ser a
estudantes que
cursaram fundamento
da matemática/cálculo
e física.

20h

- ● Podem se inscrever
qualquer estudante
dos cursos superiores
desde que tenham
cursado e tenham
sido aprovados
nestas disciplinas no
ensino superior:
química, biologia e
fundamento da
matemática/cálculo e
física.



matemática/c
álculo e física

DAS HABILIDADES ESPECÍFICAS

Campus Poços de Caldas

CURSO Nº
Vaga

Setor Período do
Curso

Requisitos Carga
Horária

Cadas
tro

reser
va

Atividades à serem
desenvolvidas

Estudante do
Curso

Superior de
Bacharelado

em
Engenharia de
Computação

01

COLAB

Estar
regularmente
matriculado a
partir do 2º

período do curso
superior

Superior de
Bacharelado

em  Engenharia
de Computação

-Estar cursando o curso
de Engenharia da
Computação e ter
domínio em linguagem
de programação.

20h

- ● Programação;
Trabalho em equipe;
Atendimento Remoto
e Metas

● Desenvolver um
sistema de controle
de almoxarifado: -
Desenvolver um
sistema de integração
de agendas de
disciplinas e
chamados do setor; -
Desenvolver um
sistema de



empréstimo de
equipe

Estudante do
Curso Técnico

em
Informática

Integrado ao
Ensino

Médio/Técnic
o em

Desenvolvime
nto de

Sistemas
Subsequente

01

GABINETE

Estar
regularmente
matriculado a
partir do 2º

período do curso

Técnico em
Informática

Integrado ao
Ensino

Médio/Técnico
em

Desenvolvimen
to de Sistemas
Subsequente

Dominar ferramentas
e programas que

possibilitem
desenvolver as ações

já descritas

20 H - Criatividade Domínio da
língua portuguesa
Agilidade

- Criação de artes gráficas
para diversos meios
de divulgação
(fôlderes, redes
sociais...) - Edição de
vídeos

Estudante do
curso Técnico

em
Administração
Integrado/Téc

nico em
Administração
Subsequente/

Técnico em
Edificações

01

Coordenadoria
de

Infraestrutura e
Serviços Gerais

Estar
regularmente
matriculado a
partir do 2º

período do curso

Técnico em
Administração
Integrado/Técn

ico em
Administração
Subsequente/T

écnico em

Técnico em
Administração

Integrado/Técnico em
Administração

Subsequente/Técnico
em Edificações

20h - Levantar informações,
organizar rotinas,
controle de
atividades e pro
atividade nas ações.

O estagiário irá atuar
com a área de
transporte,
almoxarifado,
patrimônio e serviços
gerais, trata-se de



Edificações uma área muito
dinâmica e
importante para a
organização.

Estudante do
curso Superior

em
Administração

/ Tecnólogo
em Gestão
Comercial

01

Coordenadoria
de

Infraestrutura e
Serviços Gerais

Estar
regularmente
matriculado a
partir do 2º

período do curso

Superior em
Administração/
Tecnólogo em

Gestão
Comercial

Conhecimentos de
informática, boa
comunicação e

vontade de aprender

20 h - Levantar informações,
organizar rotinas,
controle de
atividades e pro
atividade nas ações.

O estagiário irá atuar
com a área de
transporte,
almoxarifado,
patrimônio e serviços
gerais, trata-se de
uma área muito
dinâmica e
importante para a
organização



DAS HABILIDADES ESPECÍFICAS

Campus Três Corações

CURSO Nº
Vaga

Setor Período do
Curso

Requisitos Carga
Horária

Cadas
tro

reser
va

Atividades à serem
desenvolvidas

Estudante do
curso Superior

em
Administração

01

DDE

Estar
regularmente
matriculado a
partir do 2º
período do

curso Superior
em

Administração

-Estar matriculado em
curso Bacharelado em
Administração (ou áreas
afins).

Uma vaga deve ser
destinada a estudantes
de graduação que
cursaram disciplinas de
química e biologia.
Uma vaga deve ser a
estudantes que
cursaram fundamento
da matemática/cálculo
e física.

20h

- ● Conhecimento com
operação de
computadores:
Windows, email,
formulários
eletrônicos, planilhas,
documentos de texto,
webconferências.
Proatividade.
Organização. Zelo.
Prática em lidar com
público.

● Atuação na Secretaria
Escolar. Ações ligadas
a atendimento ao
público (estudantes,
servidores e
comunidade interna),
geração de



documentações,
conferência de
documentos,
organização de
arquivos,
lançamentos e
cadastros em
sistemas, controle de
entrega de
documentações
(diplomas,
declarações,
cerLficados...),
criação de processos
para cerLficação,
desligamento e
trancamento,
esclarecimento de
dúvidas sobre os
processos da
Secretaria Escolar
como matrículas,
rematrículas,
trancamento,
desligamento.
Também será
buscado um
registro/mapeament
o das aLvidades. Por
fim, apoio aos



servidores Hermila e
Olímpio nas ações do
setor


