
Quadros de vagas disponíveis de estágio obrigatório ofertadas pelo IFMG – Campus Bambuí atualizado pela Comissão Permanente Organizadora do Processo Seletivo de 

Estágio Obrigatório em 27/10/2022. 

Em qual ÁREA do 
campus será 
ofertado a vaga 
para o Estágio 
Obrigatório? As  

As vagas serão destinadas 
a estudantes de quais 
cursos? 

Vagas Ofertadas Vagas são 
destinadas a qual 
período no 
Calendário 
Acadêmico? 

Faça uma BREVE descrição das atribuições do estagiário. 

Coordenadoria de 
Assuntos 
institucionais, 
Comunicação e   
Eventos 

Comunicação e áreas afins  02(Comunicação e 
áreas afins) 

 Período de férias 
escolares conforme 
calendário 
acadêmico de 
2022/2023 

O estagiário irá realizar atividades na área de comunicação, geração de 
relatórios e publicidade, sendo estas atividades relacionados ao 
processo de desenvolvimento de habilidades e competências na 
formação de qualquer profissional. 

Seção de Registro 
Acadêmico dos 
cursos Superiores 

Técnico em Administração, 
Técnico em Informática e 
Bacharelado em 
Administração 

02 (01Técnico em 
Administração, 
Técnico em 
Informática, 
01Bacharelado em 
Administração) 

Período de férias 
escolares conforme 
calendário 
acadêmico de 
2022/2023 

Atendimento (presencial, telefone e e-mail) aos usuários do registro, 
emissão de documentos (textos e planilhas), registro e controle de 
dados de alunos, professores e coordenadores de curso, de acordo 
com as demandas solicitadas por este público. 

Seção de Registro 
Acadêmico dos 
cursos técnicos 

Técnico em Administração, 
Técnico em Informática, 
Bacharelado em 
Administração, 
Bacharelado em Engenharia 
da Computação 

04 (02Técnico em 
Administração, 
Técnico em 
Informática, 
01Bacharelado em 
Administração, 
01Bacharelado em 
Engenharia da 
Computação 

Período de férias 
escolares conforme 
calendário 
acadêmico de 
2022/2023 

O estagiário auxiliará o setor nas rotinas administrativas do registro 
acadêmico; auxílio no planejamento, organização e execução de 
matrículas (presenciais e online); planejamento de melhorias e 
digitalização de serviços; suporte a alunos, candidatos e comunidade 
acadêmica na utilização dos diversos sistemas utilizados no IFMG 
(Sistema de matrículas, MeuIFMG, SEI, Moodle). 

Coordenadoria de 
Tecnologia da 
Informação 

Técnico em Informática e 
Bacharelado em Engenharia 
da Computação 

02 (01 Técnico em 
Informática e 
01Bacharelado em 
Engenharia da 
Computação) 

Período de férias 
escolares conforme 
calendário 
acadêmico de 
2022/2023 

Apoiar nas atividades relacionadas aos seguintes setores da CGTI: setor 
de suporte, setor de laboratórios e setor de Infraestrutura. Tarefas 
específicas de sistemas também poderão ser realizadas 

Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas 

Bacharel em Administração 
e técnico em Administração 

Duas vagas (1 para 
Bacharel em 
Administração e 01 
para técnico em 
Administração) 

Período de férias 
escolares conforme 
calendário 
acadêmico de 
2022/2023 

Técnico; Organização de arquivo, fichas de servidores, preenchimento 
de planilhas de formação e apoio para criação de calendário de 
atividades. Superior: Organização de arquivos, preenchimento de 
planilhas para pagamentos, levantamento de cadastro de servidores, 
criação de organogramas e apoio na definição de atribuições. 

 


