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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
EDITAL Nº 98/2018

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
GERAIS, no uso de suas atribuições, e nos termos da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 e da Orientação Normativa nº.
02 de 26 de junho de 2016, do SRH do Ministério de Planejamento, torna público que estarão abertas as inscrições para o
PROCESSO SELETIVO, destinado à SELEÇÃO DE CANDIDATOS A ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, conforme
estabelece o presente EDITAL.

1 -     DA     DISTRIBUIÇÃO     DE     VAGAS     E     HABILITAÇÃO     EXIGIDA  

1.1 Da distribuição de vagas

1.1.1 Muzambinho

Área de Atuação
Nível Técnico/Médio

(Nº de vagas) 

Nível Superior/
Tecnólogo/

Bacharelado ou
Licenciatura
(Nº de vagas) 

Carga Horária 

Engenharia Agronômica
07 20 e 30 horas

Tecnólogo em Cafeicultura
06 20 horas

Bacharelado Ciência da Computação
03 20 horas

Licenciatura Ciências Biológicas
02 20 horas

Licenciatura e Bacharelado em
Educação Física 07 20 horas

Bacharelado em Medicina Veterinária
07 20 horas

Licenciatura em Pedagogia
06 20 horas

Técnico em Segurança do Trabalho
Subsequente 1 20 horas

Técnico em Enfermagem Subsequente
2 20 horas
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1.1.2. Quadro Cadastro de Reservas Vagas Campus Muzambinho

Área de Atuação
Nível Técnico/Médio

(Nº de vagas) 

Nível Superior/
Tecnólogo/

Bacharelado ou
Licenciatura
(Nº de vagas) 

Carga Horária 

Tecnólogo em Cafeicultura
2 20 horas

Bacharelado Ciência da Computação
5 20 horas

Licenciatura Ciências Biológicas e
Engenharia Agronômica 4 20 horas

Licenciatura e Bacharelado em
Educação Física 5 20 horas

Bacharelado em Ciências Biológicas
4

Bacharelado em Medicina Veterinária
1

5%  das  vagas  serão  reservadas  para  Pessoas  com  Deficiência  (PcD),  através  apresentação  atestado  (CID)  e
acompanhamento médico com validade inferior à 90 dias, em obediência ao item 7.12 desse edital.

1.2 Dos Requisitos Necessários

1.2.1 O candidato deverá estar regularmente matriculado numa instituição de ensino, com frequência em um
curso compatível com a área de atuação e com o nível exigido para a vaga ofertada (técnico).

1.2.2 As habilidades  e competências indispensáveis  para que o candidato esteja apto a  preencher a vaga,
referentes aos cursos acima citados, estão especificadas no anexo IV deste edital.
1.2.3 Todos os candidatos de cursos superiores e técnicos deverão atender a todos os requisitos especificados
no anexo IV
1.2.4 O candidato deverá apresentar disponibilidade de horário para cumprir jornada semanal conforme
especificado no  Anexo IV, sem prejuízo do horário escolar, de acordo com o projeto desenvolvido e as
atividades da área solicitante.

2 -     DAS     INSCRIÇÕES  

2.1 As inscrições poderão ser realizadas no período de 23/07/18 a 27/07/18 nos horários das 8h às 10h30 e das 14
h às 16h30, no RH do Campus Muzambinho (com Selma) do  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS CAMPUS MUZAMBINHO.
Endereço     do     LocaL     de     Inscrições  
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MUZAMBINHO
Campus Muzambinho, Estrada Muzambinho, km 35, Bairro Morro Preto, Muzambinho/MG
Sala RH, Prédio Administração - Fone: (35) 3571-5061 ou (35) 3571-5096.

2.2  No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos (cópias e originais):

I. Requerimento de inscrição/seleção de estagiários (ANEXO III) devidamente preenchido;
II. Declaração de Matrícula do curso que está realizando no momento emitido nos últimos 30 dias;
III. Histórico Escolar do curso em que está matriculado (notas do módulo/período/ano anterior);
IV. Curriculum Vitae contendo a descrição das atividades desenvolvidas e documentação
comprobatória para pontuação, entregue no local da inscrição como: certificados, declarações,
realização de cursos (cursos extracurriculares ou experiência comprovada de, no mínimo, seis meses,
ambos  na área de  atuação pretendida,  no  caso dos cursos  conter 20 horas  no mínimo),  palestras,
seminários e congressos;

§ 1º A documentação dos subitens 2.2 deverá ser apresentada com originais para conferência e autenticação.
§ 2º O candidato que não apresentar toda a documentação até o último dia  da inscrição será automaticamente
desclassificado.

3 - PROCESSO SELETIVO

3.1 O processo seletivo simplificado compreenderá três etapas:

 A) Análise do Histórico Escolar;
 B) Análise do Currículo;
 C) Entrevista.

3.2. Critérios de Avaliação:
3.2.1- Os critérios de avaliação estão contidos no Anexo II deste Edital, e totalizam 100 (cem) pontos, de acordo com a

escala abaixo:

a) Análise do Histórico Escolar 30 pontos

b) Análise do Currículo 30 pontos

c) Entrevista 40 pontos

TOTAL 100 pontos

3.2.2.- O candidato será classificado de acordo com a ordem decrescente da soma dos pontos obtidos na análise do
currículo, análise do histórico escolar e entrevista.

3.2.3. - Ocorrendo empate no total dos pontos, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que: 

a) obtiver maior nota na Entrevista
b) obtiver a maior nota na pontuação do Histórico Escolar;
c) obtiver maior nota na pontuação do Currículo;
d) comprovar maior tempo de prática profissional ou estágios;
e) tiver maior idade;
f) for inscrito no PROUNI ou FIES 
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4-     DO     PRAZO     DE     VALIDADE     DO     PROCESSO     SELETIVO  
O prazo de validade do presente Edital será de 12 meses a partir da data de publicação do resultado final.

5   –   DA     REALIZAÇÃO     DO     ESTÁGIO  

5.1 A realização do estágio curricular ocorrerá  mediante assinatura do  Termo de Compromisso e não acarretará
vínculo empregatício de qualquer natureza, portanto a efetivação do referido Termo pressupõe as seguintes
exigências:
 a) Termo de Convênio entre a Instituição que o candidato estuda e o IFSULDEMINAS;
 b) Previsão de colação de grau que possibilite a permanência do candidato no programa 
de estágio, por um período mínimo de 6 (seis) meses.

5.2 O Termo de Compromisso de Estágio terá duração de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, observado o
previsto no artigo 17-  ON nº. 02/2016 da SRH do Ministério do Planejamento  “A duração do estágio, no
mesmo órgão ou entidade,  não poderá exceder quatro semestres,  exceto quando se tratar de estagiário
portador  de deficiência,  que  poderá estagiar  no mesmo órgão ou entidade até  o  término do curso  na
instituição de ensino a que pertença o estagiário.” 

5.3  A carga horária a ser cumprida atenderá às necessidades das áreas/setores solicitantes da vaga para bolsa de
estágio.

5.4 A contratação estará condicionada ao atendimento da legislação específica, dos órgãos governamentais, bem
como o interesse do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais em seus
respectivos campus.

5.5 O estágio não obrigatório, objeto deste edital, será desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga
horária regular e obrigatória (art. 2º § 2º da ON nº. 02/2016).

5.6 A realização do estágio será de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 2
(dois) anos, conforme Lei 11788 e ON nº 02/2016, a partir da data de assinatura do Termo de Compromisso de
Estágio.

5.7 Decorrido os dois anos o candidato só poderá concorrer a um novo edital desde que esteja matriculado em
curso distinto do edital anterior.

6   –   DO     VALOR     MENSAL     DA     BOLSA     DE     ESTÁGIO  

6.1  O estudante de  Nível Superior perceberá a título de bolsa de estágio pela jornada semanal de  20 horas a
importância  mensal  equivalente  a  R$364,00 e  pela  jornada  semanal  de  30  horas a  importância  mensal
equivalente a R$520,00.

6.2 O estudante de Nível Médio/ Técnico perceberá a título de bolsa de estágio pela jornada semanal de 20 horas
a importância mensal equivalente a R$ 203,00 e pela jornada semanal de 30 horas a importância mensal
equivalente a R$ 290,00.

6.3  O estudante em estágio não obrigatório receberá auxílio-transporte em pecúnia, no valor de  R$ 6,00 (seis
reais) por dia, proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados (Conforme Orientação Normativa nº nº 02
de 24 de junho de 2016).
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7-     DAS     DISPOSIÇÕES     FINAIS  

7.1 A inexatidão de afirmativas ou a falsidade de documentos, ainda que verificada após a homologação dos
resultados, implicará a eliminação sumária do candidato. Serão declarados nulos, de pleno direito, a inscrição e
todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial.

7.2 A inscrição nesta seleção implica, desde logo, a tácita aceitação das obrigações estabelecidas neste edital e
demais documentos que o integram, não podendo o candidato alegar o seu desconhecimento.

7.3  Será excluído do processo seletivo simplificado o candidato que faltar a qualquer uma das etapas, bem como
aquele que praticar descortesia para com alguns dos examinadores, executores, auxiliares e demais autoridades
envolvidas na realização deste processo seletivo.

7.4 A data e o horário da entrevista serão divulgados no dia 01/08/2018  a partir das 15h, no site do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Campus Muzambinho.

7.5 A entrevista acontecerá nos dias 06/08/2018 e 07/08/2018, os locais e horários serão divulgados na página do
site do Campus Muzambinho (www.muz.ifsuldeminas.edu.br).

7.6 O resultado do Processo Seletivo para Bolsas de Estágio será divulgado no dia 10.08.2018 devendo ser
divulgado  nos  sites  do  IFSULDEMINAS,  www.ifsuldeminas.edu.br  .   Do  Campus  Muzambinho
www.muz.ifsuldeminas.edu.br e afixado no quadro de avisos do campus Muzambinho.

7.7 Os candidatos selecionados deverão comparecer na Sala da COPESE do Campus Muzambinho, às 8 horas dos
dias 14 e 15/08/2018 (Assinatura Termo de Compromisso), e o estágio terá início a partir do dia 20/08/2018
em conformidade com a necessidade do setor solicitante.

7.8 A classificação no processo seletivo simplificado não assegura a qualquer candidato o direito à contratação
imediata, mas apenas a expectativa de ser contratado a partir da existência de vaga. A concretização deste ato
fica condicionada à observância das disposições legais pertinentes, bem como ao interesse da administração
dos campus, instituições integrantes do Instituto Federal do Sul de Minas, respeitado o prazo de validade do
presente Edital.

7.9  Serão necessários as seguintes documentações para contratação do candidato selecionado:

Ficha Funcional de Admissão
Cédula de Identidade; 
Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Prova de quitação com o serviço eleitoral (comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral
emitida pelo Cartório Eleitoral ou Certidão de Quitação Eleitoral emitida por meio do site da Justiça Eleitoral
www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral );
Prova de quitação com o serviço militar (sexo masculino);
Tipagem Sanguínea
 PIS/PASEP
Dados Bancários (a conta tem que ser CONTA SALÁRIO)
 Comprovante de Residência;
Declaração de Matrícula
Certidão Conjunta Negativa da Receita Federal (emitida pela Secretaria da Receita Federal, emitida por meio  do site
(Certidões, Pessoa Física):
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?
Tipo=2 

7.10 O candidato selecionado que não comparecer na data estipulada no item 7.7 será considerado desistente do
processo seletivo.

7.11 Quaisquer alterações das disposições ora estabelecidas serão comunicadas através de retificação, a ser
divulgada no site oficial do Instituto Federal do Sul de Minas (www.ifsuldeminas.edu.br  ),   vindo tal documento
a constituir parte integrante deste Edital.

7.12 Haverá  reserva  de  vagas  para  portadores  de  deficiência,  conforme previsto  no  art.  17,  §  5º  da  Lei  n.
11.788/08 e no art. 7º da Orientação normativa nº 02 de 26 de junho de 2016, conforme descrito quantitativo
do quadro de vagas de cada campi descrito no item 1.1

7.13 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado.

 Pouso Alegre-MG, 12 de julho de 2018.

Marcelo Bregagnoli
Reitor 

IFSULDEMINAS
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ANEXO I 

CRONOGRAMA

ITEM ATIVIDADE DATAS PREVISTAS

1 PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL 13/07/18 a 22/07/18

2 PERÍODO DE INSCRIÇÕES NO RH 23/07/2018 a 27/08/2018

3 DIVULGAÇÃO DOS HORÁRIOS DAS ENTREVISTAS 01/08/2018, a partir 15 horas

4 ENTREVISTAS 06 e 07/08/2018

5 RESULTADO FINAL 10/08/2018

6 MATRÍCULAS (assinatura Termo Compromisso) SALA 
COPESE

14 e 15/08/18

7 INÍCIO DO ESTÁGIO 20/08/2018– conforme 
necessidade do setor solicitante 
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ANEXO II

PROCESSO     SELETIVO DE ESTÁGIO     NÃO     OBRIGATÓRIO     (REMUNERADO)  

Candidato (a) ___________________________________________         Data: ____ /____ /_______

FICHA     DE     AVALIAÇÃO  

          

CRITÉRIOS
PONTUAÇÃO

MÁXIMA
NOTA FINAL 

1- HISTÓRICO ESCOLAR

Aproveitamento Escolar

60 a 69,9  - 10 pontos

70 a 79,9  - 15 pontos

80 a 89,9 - 20 pontos

90 a 100 - 30 pontos

30

 
2- CURRÍCULO

Cursos  extracurriculares ou  experiência  comprovada
de,  no  mínimo,  seis  meses,  na área de  atuação
pretendida (no mínimo, o curso deve conter 20 horas) -
05 pontos cada curso ou cada trabalho anterior.

Eventos extracurriculares  comprovados (seminários,
minicursos, palestras, eventos etc.) - 01 ponto para cada
evento, até o limite de 05 pontos.

Projetos  de  pesquisa  e/ou  extensão:  05  pontos  cada
projeto, até o limite de 10 pontos

30

3- ENTREVISTA
Aquisição de habilidades necessárias para o estágio 20
Relação as atitudes do candidato de acordo com as 
situações apresentadas

15

Interesse na área em questão 5
TOTAL 100,00
MÉDIA FINAL

AVALIADOR (A):  _________________________________________________________________

AVALIADOR (A):  _________________________________________________________________
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ANEXO III

REQUERIMENTO     DE     INSCRIÇÃO/SELEÇÃO     DE     ESTAGIÁRIOS  

INSCRIÇÃO 
Nº:______________

EDITAL Nº

_______/_________

CURSO/ PERÍODO: ____________________________________

ÁREA PRETENDIDA:___________________________________

  (    )  Nível  Médio   (     ) Nível Superior

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)

Nome:

Cédula de Identidade (RG): CPF:

E-mail: 
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ANEXO IV

DAS HABILIDADES ESPECÍFICAS

Campus Muzambinho

Área/Curso Nº
Vagas

Laboratórios
Período do

Curso
Requisitos

Carga Horária
Semanal (20 ou

30 Horas)

Agronomia
01 Produção de Café

A partir do
4º período

Disponibilidade de atividades em campo
Disponibilidade  de  acompanhamento  de
atividades  práticas  de  aulas  em  finais  de
semana, conforme demanda do professor d
área.  Atividades  na  cafeteira  para  atender
demandas do Campus

20 horas

Agronomia
01

Industrialização do
Café

A partir do
4º período

Disponibilidade em degustar café e preparar
amostras.  Disponibilidade  para  atuar  com
torrefação  do  café.  Disponibilidade  de
acompanhamento  de  atividades práticas  de
aulas  em  finais  de  semana,  conforme
demanda do professor da área. Atividades na
cafeteira para atender demandas do Campus

20 horas

Agronomia 01
 Mecanização

Agrícola
A partir do
5º período 

Obtido  aprovação  nas  Disciplinas  de
Mecanização Agrícola.
Interesse  em  atividades  com  manutenção,
organização  de  equipamentos  de
mecanização.
Disponibilidade  de  acompanhamento  de
atividades  práticas  de  aulas  em  finais  de
semana, conforme demanda do professor da
área.

20 horas

Agronomia
01

Biotecnologia e
Culturas de Tecidos

Vegetais 

A partir do
5o  período

Disponibilidade para atividades no período
matutino. Ter sido aprovado na disciplina de
Fisiologia Vegetal, com conhecimento sobre
as práticas cotidianas do laboratório e com
características  apropriadas  às  funções
inerentes do cargo como comprometimento,
responsabilidade  e  pró-atividade.  As
atividades  incluem  capacidade  de  realizar
ações  destinadas  à  manutenção  e
aprimoramento do laboratório,  participação
em  atividades  de  ensino,  pesquisa  e
extensão  e  gestão  dos  recursos  físicos.
Responsabilizar-se  pela  organização  e
manutenção  dos  materiais  do  laboratório.
Ter boa comunicação para tratamento com
pessoas. 

20 horas

Agronomia 01 Laboratório de
Fitopatologia e A partir do

Ter conhecimentos para controle de pragas e
doenças em casa  de  vegetação.  Adubação.

20 horas
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Nematologia 4º período

Preparo  de  solo  para  experimentos
(Esterilização/descarte)  Organização,
limpeza e descarte de experimentos na casa
de  vegetação.  Auxílio  no  laboratório  de
Nematologia  e  Microbiologia.  Auxílio  em
projetos de pesquisa.

Agronomia
01

Laboratório de
Tecnologia e
Produção de

Sementes

A partir do
4º período. 

Ter sido
aprovado em

Fisiologia
Vegetal

Ter domínio da planilha Excel, Ter conhecimento
sobre análise de variância. -Preparo de amostras
para análises de germinação, Preparo de amostras
para  testes  de  vigor:  Teste  a  frio,  Teste  de
envelhecimento  acelerado,  teste  de Tetrazólio e
outros  testes  de  vigor,  Interpretação  dos
resultados,  Semeadura  em canteiros  de  areia  e
solo, para análise de germinação,  Organização e
manutenção dos equipamentos laboratoriais.

20 horas

Agronomia 01
Laboratório de
Fertilizantes

A partir do
5º período.

Ter sido
aprovado nas
disciplinas de
Fertilidade do

Solo e
Adubos e

Experimentaç
ão Agrícola.

Auxiliar no planejamento, organização de 
atividades, execução, análise dos dados e 
elaboração de relatórios técnicos/científicos de 
experimentos com fertilizantes.  Auxiliar na 
manutenção do laboratório, realização de análises
de corretivos, fertilizantes, tecidos vegetais e de 
solo.  Produção e preparo de fertilizantes para 
ensaios, Responsabilizar pela organização, 
manutenção, controle de acesso e uso das casas 
de vegetação onde estão sendo conduzidos 
ensaios com fertilizantes.

20 horas

Tecnólogo em
Cafeicultura e

Agronomia 01
Análise do Solo e

Tecido Vegetal
A partir 3º

período

Responsabilidade, pontualidade e bom 
relacionamento pessoal.
Conhecer, aprender e executar a recepção e 
o preparo de amostras de solo e tecido 
vegetal.
Aprender a identificar os tipos de análises 
executadas no laboratório
Desenvolver o lado investigativo do 
acadêmico, bem como a ética profissional.
Identificar a interdisciplinaridade da área de 
atuação do laboratório.
Conhecer, aprender e executar os métodos 
de higienização e esterilização de materiais 
para análises.
Conhecer e identificar os tipos de vidrarias e
equipamentos utilizados no laboratório e 
suas respectivas funções.
Conhecer e aprender a identificar os tipos de
reagentes utilizados no laboratório
Aprender a separar resíduos químicos para o
descarte.
Auxiliar em análises de rotina, sempre 
acompanhado pelo técnico responsável e/ou 
assistente de laboratório.

20 horas

Tecnólogo em
Cafeicultura

01 Classificação de
Café

A partir do
3º período 

Disponibilidade para atividades de 30 horas
semanais.  Degustar  café  e  preparar
amostras.  Disponibilidade  de
acompanhamento  de  atividades práticas  de
aulas  em  finais  de  semana,  conforme
demanda do professor da área. Atividades na

30 horas
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cafeteria para atender demandas do Campus.

Tecnólogo em
Cafeicultura 01 Produção de Café

A partir do
3º período 

Disponibilidade de atividades em campo
Disponibilidade  de  acompanhamento  de
atividades  práticas  de  aulas  em  finais  de
semana, conforme demanda do professor d
área.  Atividades  na  cafeteira  para  atender
demandas do Campus

20 horas

Tecnólogo em
Cafeicultura 01 Industrialização Café

A partir do
3º período 

Disponibilidade em degustar café e preparar
amostras.  Disponibilidade  para  atuar  com
torrefação  do  café.  Disponibilidade  de
acompanhamento  de  atividades práticas  de
aulas  em  finais  de  semana,  conforme
demanda do professor da área. Atividades na
cafeteira para atender demandas do Campus

30 horas

Tecnólogo em
Cafeicultura 01

Mecanização
Agrícola

A partir do
3º período 

Obtido  aprovação  nas  Disciplinas  de
Mecanização Agrícola.
Interesse  em  atividades  com  manutenção,
organização  de  equipamentos  de
mecanização.
Disponibilidade  de  acompanhamento  de
atividades  práticas  de  aulas  em  finais  de
semana, conforme demanda do professor da
área.

20 horas

Tecnólogo em
Cafeicultura 01

Análise Solo e
Tecido Vegetal

A partir do
3º período 

Responsabilidade, pontualidade e bom 
relacionamento pessoal.
Conhecer, aprender e executar a recepção e 
o preparo de amostras de solo e tecido 
vegetal.
Aprender a identificar os tipos de análises 
executadas no laboratório
Desenvolver o lado investigativo do 
acadêmico, bem como a ética profissional.
Identificar a interdisciplinaridade da área de 
atuação do laboratório.
Conhecer, aprender e executar os métodos 
de higienização e esterilização de materiais 
para análises.
Conhecer e identificar os tipos de vidrarias e
equipamentos utilizados no laboratório e 
suas respectivas funções.
Conhecer e aprender a identificar os tipos de
reagentes utilizados no laboratório
Aprender a separar resíduos químicos para o
descarte.
Auxiliar  em  análises  de  rotina,  sempre
acompanhado  pelo  técnico  responsável  e/ou
assistente de laboratório.

20 horas

Ciência da
Computação 02 NTI SUPORTE

Todos os
Períodos

Suporte  técnico  aos  usuários,  verificando
periodicamente  o  estado  dos  equipamentos  e
instalações,  providenciando  a  imediata  solução
para  os  problemas.  Realizar  configuração  e
manutenção  de  uma  rede,  softwares  nos
equipamentos do Campus. Conhecer a rotina e as
atividades executadas no laboratório.

20 horas
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Ciência da
Computação 01

Eletrônica, Sistemas
Digitais e Robótica

Todos os
Períodos

Ter  comprometimento,  responsabilidade  e
iniciativa.  Conhecer  a  rotina  e  as  atividades
executadas no laboratório. Atender e orientar os
usuários do laboratório quanto o correto uso dos
equipamentos  e  procedimentos  de  segurança.
Organizar e controlar as solicitações de serviço e
os  pedidos  para  utilização  das  instalações  e
equipamentos  da  área.  Promover  o
desenvolvimento  do  laboratório  por  meio  de
participação  em projetos  de  ensino,  pesquisa  e
extensão.

20 horas

Agronomia e
Ciências Biológicas 02

Bromatologia e
Água

A partir do
2º período

Licenciatura
Ciências

Biológicas e
5º Período

de
Engenharia
Agronômica

-Habilidade  para  trabalhar  em  equipe  e
desenvolver as seguintes atividades: 
-Auxiliar  o  servidor  responsável  pela
Coordenação do Laboratório; -Responsabilizar-se
pela  organização e manutenção dos materiais  e
equipamento do Laboratório de Bromatologia;
-Acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e
extensão desenvolvidas no Laboratório;
-Atuar  segundo  as  normas  de  segurança  de
trabalho no  Laboratório;  -Ter  boa comunicação
verbal  e  escrita,  habilidade  para  tratar  com
pessoas;
-Aptidão  para  realizar  análises  bromatológicas,
(químicas e microbiológicas) e ter desenvoltura
para a manipulação de equipamentos sensíveis.
Turnos  de  atuação:  matutino,  vespertino(de
acordo com a necessidade do Laboratório)

20 horas

Educação Física
02

Laborgin. Ginástica,
Dança e Lutas

3º período
Licenciatura

ou
Bacharelado

em
Educação

Física

Colaboração  nas  aulas  de  Ginástica
Artística, Ginástica Rítmica e Ginástica para
todos, nos níveis de iniciação esportiva.
Colaboração nas aulas de Dança Clássica e
Dança Contemporânea.
Colaboração  nas  aulas  de  Expressão
Corporal.
Colaboração  nas  atividades  de  pesquisa  e
extensão de Dança Terapia.
Monitoramento do LAGIND.
Realizar  pesquisas  nessas  áreas  de
conhecimento.
Apresentar Trabalhos científicos nos eventos
da área

30 horas

Educação Física
01

Centro Memória
Educação Física

Esportes e Lazer –
CEMEFEL

A partir 2º
ano

Licenciatura
ou

Bacharelado
em

Educação
Física

Manter o Cemefel aberto no período diário 
de segunda a sexta.
Disponibilidade cumprir 20 horas semanais.
Atividades na organização, catalogação, 
digitalização da documentação do acervo.
Participar dos eventos científicos da área de 
história da Educação Física. 
Receber visitantes do CEMEFEL.

20 horas

Educação Física 01 Ginástica Laboral A partir 2º
ano Curso

Bacharelado
ou

Licenciatura
em

Educação

Disponibilidade  de  cumprir  20  horas
semanais  no  período  da  manhã  ou  tarde.
Responsabilizar-se  pelo  planejamento  e
aplicações das  sessões de ginástica laboral
nos  setores  aos  quais  for  designado.
Apresentá-las  ao  grupo  de  estudos  para
possíveis correções. Responsabilizar-se pelo

20 horas
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Física

controle  de  frequência  e  atestados  bem
como  dos  registros  dos  participantes  do
projeto.  Organizar  os  materiais  de
divulgação  e  publicitários  (artigos  e
projetos).  Responsabilizar-se  pela
organização  da  gincana  realizada  com
servidores. Responsabilizar-se pelo local de
trabalho.  Realizar  avaliação  física  dos
frequentadores  do  projeto,  apresentar
relatório mensal das atividades realizadas e
ocorrências. Participar das aulas teóricas da
disciplina Ginástica do Curso. 

Educação Física
01

Esporte Natureza e
Canoagem

A partir 3º
período

Bacharelado
ou

Licenciatura
em

Educação
Física

-Possuir  disponibilidade  de  cumprir
presencialmente  às  20  horas  semanais  nos
períodos tarde/ noite.
Atividades a serem desempenhadas:
- Responsabilizar-se pela organização, 
conservação, limpeza, controle e manutenção dos
equipamentos e materiais do laboratório.
- Responsabilizar-se pelo controle de frequência 
das pessoas que utilizam este laboratório.
- Participar dos projetos executados pelo 
Laboratório.
- Responsabilizar-se pela recepção e condução 
dos alunos ao laboratório.
- Reporta-se à coordenação do laboratório caso 
de ocorra situações que exijam conhecimento 
ainda não apropriado.
- Responsabilizar-se pelo acompanhamento da 
prática de atividade no laboratório.

20 Horas

Educação Física
02

Esportes e Lazer
Campus Sede

A partir do
2º período

Bacharelado
ou

Licenciatura
em

Educação
Física

Conhecimento básico de musculação e 
avaliação física.
Atividades a serem desempenhadas: 
organização e conservação dos 
equipamentos da Academia. 
Prestar  auxílio  aos  frequentadores  da
academia Campus sede.

20 horas

Medicina Veterinária
02

Hospital Veterinário
(Patologia

Clínica/Clínica de
Pequenos Animais)

A partir do
6º Período

Ter cursado a disciplina de Patologia Clínica
Veterinária. O aluno participará das

atividades do laboratório de patologia
clínica e de atividades com pequenos

animais. O período e horário serão
agendados em comum acordo com o

supervisor do estágio

20 horas

Medicina Veterinária
01

Hospital Veterinário.
(Patologia

Veterinária)

A partir do
4º Período

Ter cursado a disciplina de Patologia Geral.
O aluno participará das atividades do laboratório 
de Patologia Veterinária.
O período e horário serão agendados em comum 
acordo com o supervisor do estágio

20 horas

Medicina Veterinária
02

Hospital Veterinário
(Atividades
Hospitalares

Grandes Animais)

A partir do
4º Período

Ter  cursado  a  Disciplina  de  Toxicologia
Veterinária, Equideocultura e Bovinocultura.
O  aluno  participará  das  atividades  de  manejo
com os grandes animais, em nível hospitalar.
O período e horário serão agendados em comum
acordo com o supervisor do estágio

20 horas
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Medicina Veterinária 01

Anatomia Veterinária
(LAV) do Curso
Bacharelado em

Medicina Veterinária

A partir 2º
Período 

Disponibilidade  de  20  horas  semanais  no
Laboratório  de  Anatomia  Veterinária  (LAV)  do
Curso  Medicina  Veterinária;  Auxiliar  na
manutenção do LAV; Maceração de animais para
a preparação de esqueletos e peças anatômicas;
Dissecação de animais para preparação de peças
anatômicas; Montagem de esqueletos de animais;
Apresentação  de  Relatórios  e  ponto  diário  de
presença.

20 horas

Medicina Veterinária 01

Setor de Preparação
de Peças Anatômicas

do Museu de
Anatomia Veterinária

A partir do
2º período

Disponibilidade  de  20  horas  semanais  no
Setor de preparação de peças anatômicas do
Museu  de  Anatomia  Veterinária.  Possuir
Conhecimento  básico  sobre  preparação  de
peças  anatômicas.  Participar  da  jornada
científica (congresso, simpósio, etc.

20 horas

Licenciatura em
Pedagogia 01 NAPNE

A partir do 2º
Período

Conhecimento  de  educação  especial,  inclusiva,
informática e práticas pedagógicas. Atividades a
serem  desempenhadas:  atender  alunos  e
professores. Gerenciar a comunidade do NAPNE
com alunos,  professores  e  demais  membros do
Campus  Muzambinho  com  a  comunidade.
Realizar  pesquisas  e  estudos  sobre  materiais
didáticos adequados às necessidades dos alunos
atendidos  pelo  NAPNE.  Gerenciar  planilhas  e
documentos  eletrônicos  relacionados  às
informações do NAPNE. 

20 horas

Licenciatura em
Pedagogia 01

Orientação
Educacional

A partir do
2º período 

Disponibilidade cumprir a carga horária semanal.
Possuir  Conhecimento  prático  informática.
Facilidade convivência com alunos e servidores.
Disposição  para  participar  das  reuniões
pedagógicas da Seção Orientação Educacional. 
Disposição Atendimento para alunos, professores
e família

20 horas

Licenciatura em
Pedagogia 03 LIFE

A partir do 2º
Período

Disponibilidade cumprir a carga horária semanal
Facilidade convivência com alunos e servidores
Disposição para praticar atividades pedagógicas,
desenvolver  projetos  de  extensão  na  área  da
Educação e desenvolver o Projeto Brinquedoteca 

20 horas

Licenciatura em
Pedagogia 01 Biblioteca

A partir do 2º
Período 

Disponibilidade cumprir a carga horária semanal
Facilidade convivência com alunos e servidores
Disposição  para  desenvolver  atividades
relacionadas ao acervo na área da Educação, bem
como projetos na área da Educação.

20 horas

5.1.3. Vagas para NÍVEL TÉCNICO/MÉDIO CAMPUS MUZAMBINHO

Área/Curso Nº
Vagas

Laboratórios
Período do

Curso
Requisitos

Carga Horária
Semanal (20 ou

30 Horas)

Técnico em Segurança do
Trabalho Subsequente

01 Laboratório de
Segurança,
Higiene e
Incêndio

Aluno
Regular do

Curso
Técnico em

Segurança do 
Trabalho

Uma vaga para o período matutino e uma vaga
para o período vespertino.
Ter  responsabilidade,  pontualidade  e  bom
relacionamento pessoal.
Organização  e  manutenção  dos  materiais  do
laboratório.

20 horas.
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Subsequente Atividades junto aos usuários do laboratório.

Técnico em Enfermagem
Subsequente

01

LAFEX –
Laboratórios
Integrado de
Tecnologia
Aplicada às
Ciências da
Saúde e do
Esporte II.

Aluno do
2ºperíodo

Participar  das  reuniões  do  grupo  de  trabalho
relacionado ao laboratório.
Organização  e  manutenção  dos  materiais  do
laboratório.
Coleta de Material para exames.

20 horas.

Técnico  em  Enfermagem
Subsequente

01

Ambulatório  de
Enfermagem  e
Assistência  à
Saúde.

Aluno do 2°
Período

Participar das atividades de promoção de saúde e
prevenção  de  agravos  e  doenças  desenvolvidas
no campus.
Organização  e  manutenção  dos  materiais  do
laboratório.
Auxiliar nos atendimentos realizados pela equipe
de  enfermagem  e,  quando  necessário,  na
administração  de  medicamentos,  conforme
protocolo médico.
Atuar  nos  processos  de  limpeza,  desinfecção  e
esterilização de instrumentais.
Realizar  curativos,  aplicar  bandagens  e  colher
material para exames.

20 horas.

5.1.3. Cadastro de Reservas Vagas -  CAMPUS MUZAMBINHO

Área/Curso
Nº Vagas Laboratórios

Período do
Curso

Requisitos
Carga Horária

Semanal 

Agronomia
Cafeicultura 02

Análise Solo
e Tecido
Vegetal

A partir do
3º período 

Responsabilidade, pontualidade e bom 
relacionamento pessoal.
Conhecer, aprender e executar a recepção e 
o preparo de amostras de solo e tecido 
vegetal.
Aprender a identificar os tipos de análises 
executadas no laboratório
Desenvolver o lado investigativo do 
acadêmico, bem como a ética profissional.
Identificar a interdisciplinaridade da área de 
atuação do laboratório.
Conhecer, aprender e executar os métodos 
de higienização e esterilização de materiais 
para análises.
Conhecer e identificar os tipos de vidrarias e
equipamentos utilizados no laboratório e 
suas respectivas funções.
Conhecer e aprender a identificar os tipos de
reagentes utilizados no laboratório
Aprender a separar resíduos químicos para o
descarte.
Auxiliar  em  análises  de  rotina,  sempre
acompanhado pelo técnico responsável e/ou
assistente de laboratório.

20 horas
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Agronomia e
Ciências Biológicas 01

Análise Solo
e Tecido
Vegetal

A partir 3º
período
Curso

Superior em
Cafeicultura

Responsabilidade, pontualidade e bom 
relacionamento pessoal.
Conhecer, aprender e executar a recepção e 
o preparo de amostras de solo e tecido 
vegetal.
Aprender a identificar os tipos de análises 
executadas no laboratório
Desenvolver o lado investigativo do 
acadêmico, bem como a ética profissional.
Identificar a interdisciplinaridade da área de 
atuação do laboratório.
Conhecer, aprender e executar os métodos 
de higienização e esterilização de materiais 
para análises.
Conhecer e identificar os tipos de vidrarias e
equipamentos utilizados no laboratório e 
suas respectivas funções.
Conhecer e aprender a identificar os tipos de
reagentes utilizados no laboratório
Aprender a separar resíduos químicos para o
descarte.
Auxiliar  em  análises  de  rotina,  sempre
acompanhado pelo técnico responsável e/ou
assistente de laboratório.

20 horas

Ciências Biológicas e
Agronomia 01

Bromatologia
e Água

A partir do
2º período

Licenciatura
Ciências

Biológicas e
5º Período

de
Agronomia

-Habilidade  para  trabalhar  em  equipe  e
desenvolver as seguintes atividades: 
-Auxiliar  o  servidor  responsável  pela
Coordenação  do  Laboratório;  -
Responsabilizar-se  pela  organização  e
manutenção dos materiais e equipamento do
Laboratório de Bromatologia;
-Acompanhar  as  atividades  de  ensino,
pesquisa  e  extensão  desenvolvidas  no
Laboratório;
-Atuar segundo as normas de segurança de
trabalho  no  Laboratório;  -Ter  boa
comunicação  verbal  e  escrita,  habilidade
para tratar com pessoas;
-Aptidão  para  realizar  análises
bromatológicas,  (químicas  e
microbiológicas)  e  ter  desenvoltura  para  a
manipulação de equipamentos sensíveis.
Turnos de atuação: matutino, vespertino(de
acordo com a necessidade do Laboratório)

20 horas

Ciência da
Computação 02 

NTI
SUPORTE

Todos os
Períodos

Suporte  técnico  aos  usuários,  verificando
periodicamente o estado dos equipamentos e
instalações,  providenciando  a  imediata
solução  para  os  problemas.  Realizar
configuração  e  manutenção  de  uma  rede,
softwares  nos  equipamentos  do  Campus.
Conhecer a rotina e as atividades executadas
no laboratório.

20 horas
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Ciência da
Computação

01 

Laboratório
de Redes e
Sistemas

Distribuídos

Todos os
Períodos

Realizar  a  configuração  e  manutenção  de
uma rede. Crimpar cabos de rede realizando
configuração  e  manutenção  de  hardware  e
redes.  Conhecer  a  rotina  e  atividades
executadas  em  um  laboratório  de
computação.  Promover  o  desenvolvimento
do laboratório por meio de participação em
projetos de ensino, pesquisa e extensão.

20 horas

Ciência da
Computação

02 
Laboratório
de Software
LABSOFT

Todos os
Períodos

Conhecimento  em  linguagem  de
programação  para  desktop,  web,  móbile.
Conhecimento  em  banco  de  dados.
Disponibilidade  de  horário  matutino  ou
vespertino,  conforme  necessidade  do
Laboratório.  Promover  o  desenvolvimento
do laboratório por meio de participação em
projetos de ensino, pesquisa e extensão.

20 horas

Ciências Biológicas
01

Multi-
disciplinar

A partir do
2º período
vespertino
ou noturno

Estudante  de  Ciências  Biológicas,
regularmente  matriculado,  cursando  o  2º
período  ou  períodos  superiores,  com
coeficiente de rendimento acadêmico igual
ou superior a 6, com conhecimento sobre as
práticas  cotidianas  do  laboratório  e  com
características  apropriadas  às  funções
inerentes do cargo como comprometimento,
responsabilidade  e  pró-atividade.  As
atividades  incluem  capacidade  de  realizar
ações  destinadas  à  manutenção  e
aprimoramento do laboratório,  participação
em  atividades  de  ensino,  pesquisa  e
extensão;  gestão  dos  recursos  físicos.
Responsabilizar-se  pela  organização  e
manutenção  dos  materiais  do  Laboratório.
Ter  boa  comunicação  para  tratar  com  as
pessoas.

20 horas

Ciências Biológicas
03 LIFE

A partir do
2º Período

Estudante  de  Ciências  Biológicas,
regularmente  matriculado,  cursando  o  2º
período  ou  períodos  superiores,  com
coeficiente de rendimento acadêmico igual
ou superior a 6, com conhecimento sobre as
práticas  cotidianas  do  laboratório  e  com
características  apropriadas  às  funções
inerentes do cargo como comprometimento,
responsabilidade  e  pró-atividade.  As
atividades  incluem  capacidade  de  realizar
ações  destinadas  à  manutenção  e
aprimoramento do laboratório,  participação
em  atividades  de  ensino,  pesquisa  e
extensão;  gestão  dos  recursos  físicos.
Responsabilizar-se  pela  organização  e
manutenção  dos  materiais  do  Laboratório.
Ter  boa  comunicação  para  tratar  com  as
pessoas.

20 horas
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Educação Física 02

Laboratório
de

Condicionam
ento Físico
LACONF

A partir 2º
Período de
Educação

Física
(bacharelado

ou
licenciatura)

.

- Ter disponibilidade de cumprir 
presencialmente 30 horas semanais.
- Participar dos grupos de estudo.
Atividades  a serem desempenhadas:
- Responsabilizar-se organização, 
conservação, limpeza, controle e 
manutenção dos equipamentos e materiais 
do laboratório.
- Responsabilizar-se pelo controle de 
frequência das pessoas que utilizam este 
laboratório.
- Responsabilizar-se pela recepção e 
condução dos alunos ao laboratório.
- Apresentar relatório bimestral das 
atividades realizadas e de possíveis 
ocorrências.
- Reporta-se à coordenação do laboratório 
caso de ocorra situações que exijam 
conhecimento ainda não apropriado.
- Tabular os dados dos frequentadores do 
setor.
- Realizar avaliação física dos 
frequentadores do laboratório.
- Responsabilizar-se pelo acompanhamento 
da prática de atividade física no laboratório.
- Organizar os materiais de divulgação e 
publicitários (artigos, projetos e congressos) 
que envolva o LACONF.

30 horas

Educação Física
01 Laboratório

de Campo e
Pista

(Atletismo)

A partir 3º
período

Educação
Física

(bacharelado
ou

licenciatura)

- Ter disponibilidade de cumprir 
presencialmente às 20 horas semanais nos 
períodos manhã, tarde ou noite.
- Participar do grupo de estudo de atletismo.
Atividades a serem desempenhadas:
- Responsabilizar-se pela organização, 
conservação, limpeza, controle e 
manutenção dos equipamentos e materiais 
do laboratório.
- Responsabilizar-se pelo controle de 
frequência das pessoas que utilizam este 
laboratório.
- Responsabilizar-se pela recepção e 
condução dos alunos ao laboratório.
- Apresentar relatório bimestral das 
atividades realizadas e de possíveis 
ocorrências.
- Reportar-se à coordenação do laboratório 
caso ocorram situações que exijam 
conhecimento ainda não apropriado.
- Tabular os dados dos participantes do 
setor.
- Realizar avaliação física dos 
frequentadores do laboratório.
- Responsabilizar-se pelo planejamento e 
acompanhamento do treinamento dos 
participantes.
-  Participar  de  encontros  científicos-

30 horas
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acadêmicos,  com o  intuito  de  divulgar  os
estudos realizados no laboratório através de
artigos, resumos e trabalhos científicos.

Medicina Veterinária
ou Ciências
Biológicas

01
Laboratório
Canil Social

Cursando
Regularment
e a partir do

Segundo
Período de
Medicina

Veterinária
ou Ciências
Biológicas

Disponibilidade  de  20  horas  semanais  no
Laboratório do Canil Social;
Auxiliar na manutenção das instalações e no
manejo dos cães do Canil Social;
Frequentar e/ou ter frequentado no mínimo
um  semestre  as  reuniões  do  Grupo  de
Estudos em Bem-Estar de Pets;
Apresentação de Relatórios mensais e ponto
diário de presença.

20 horas

5%  das  vagas  serão  reservadas  para  Pessoas  com  Deficiência  (PcD),  através  apresentação  atestado  (CID)  e
acompanhamento médico com validade inferior à 90 dias, em obediência ao item 7.12 desse edital.
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