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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 

Coordenadoria de Assuntos Institucionais, Comunicação e Eventos 
Gerência de Gabinete

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

 
EDITAL 12/2022

Retificação Nº 02 em 09/03/2022
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06
de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE retificar o artigo do Edital 12/2022,
conforme o que se segue:

 

ONDE SE LÊ:

2.1. Vagas para NÍVEL SUPERIOR

Área de
Atuação

(Setor onde
estagiário
exercerá suas
atividades)

Seção de Registro Acadêmico dos Cursos Técnicos
(SRACT)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária
diária 04 horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às
quais os cursos
dos candidatos
devem estar
ligados)

 

Bacharelado em Administração ou Engenharia da Computação

Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na área de
conhecimento, ter domínio de informática e facilidade no contato com o público.

Boletim de Serviço Eletrônico em 09/03/2022 
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Atividades a
serem
exercidas

Atendimento por meio pessoal, telefônico e eletrônico à alunos, professores e comunidade
acadêmica; conferência, arquivamento e organização dos documentos físicos e digitais
pertinentes à secretaria; elaboração de planilhas de controle e acompanhamento das
atividades do setor; matrícula de alunos ingressantes via exame de seleção, editais de vagas
remanescentes e de processos de transferência interna e externa; recebimento de
documentos/formulários referente aos processos do setor acadêmico.

 

Área de Atuação

(Setor onde estagiário
exercerá suas atividades)

Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE)
Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de conhecimento:

(São áreas às quais os cursos
dos candidatos devem estar
ligados)

 

Bacharelado em Administração ou Engenharia de Produção.

Requisitos Mínimos:
Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados
na área de conhecimento,ter domínio de informática e facilidade no contato
com o público.

Atividades a serem
exercidas

Confecção e conferência de planilhas de pagamentos da assistência estudantil
e atendimento direto ao estudante que possui dificuldade de acessar e usar o
SSAE.

 

Área de Atuação

(Setor onde
estagiário exercerá
suas atividades)

Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às quais os
cursos dos candidatos
devem estar ligados)

 

Engenharia de Computação/ Engenharia de Alimentos.

Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na área
de conhecimento,ter domínio de informática e facilidade no contato com o público.
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Atividades a serem
exercidas

Confecção de carteirinhas estudantis e crachás funcionais, realizar e monitorar o
controle de entrega das carteirinhas provisórias e possível suporte aos vigias durante o
horário de funcionamento do restaurante, durante a operação do sistema conta
acadêmica.

 

Área de Atuação

(Setor onde estagiário
exercerá suas atividades)

Seção de Almoxarifado e Patrimônio (SALP)
Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de conhecimento:

(São áreas às quais os
cursos dos candidatos
devem estar ligados)

 

Bacharelado em Administração.

Requisitos Mínimos:
Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na
área de conhecimento, ter domínio de informática e facilidade no contato com o
público, ter responsabilidade e iniciativa.

Atividades a serem
exercidas

Recepção de materiais e distribuição dos mesmos, controle físico e contábil de
estocagem, solicitação de entrega de materiais, logística entre outros.

 

Área de
Atuação

(Setor onde
estagiário
exercerá suas
atividades)

Seção de Registro Acadêmico dos Cursos Superiores
(SRACS)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária
diária

04
horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às
quais os cursos
dos candidatos
devem estar
ligados)

 

Bacharelado em Administração ou Engenharia da Computação.

Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na área de
conhecimento, ter domínio de informática e facilidade no contato com o público.
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Atividades a
serem
exercidas

Atendimento por meio pessoal, telefônico e eletrônico à alunos, professores e comunidade
acadêmica; conferência, arquivamento e organização dos documentos físicos e digitais
pertinentes à secretaria; elaboração de planilhas de controle e acompanhamento das
atividades do setor; matrícula de alunos ingressantes via exame de seleção, editais de vagas
remanescentes e de processos de transferência interna e externa; recebimento de
documentos/formulários referente aos processos do setor acadêmico.

 

Área de Atuação

(Setor onde
estagiário exercerá
suas atividades)

Diretoria de Ensino (DE)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às quais
os cursos dos
candidatos devem
estar ligados)

 

Bacharelado em Administração ou Computação.

Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na área de
conhecimento, ter domínio de informática e facilidade no contato com o público, ter
comunicação assertiva e pontualidade.

Atividades a serem
exercidas

Recepção, acolhida de servidores e alunos na Diretoria de Ensino; elaboração  de
planilhas com dados educacionais; auxílio na elaboração de textos e comunicados;
pesquisas relacionadas à gestão educacional; produção de conteúdos relativos ao ensino
para divulgação institucional.

 

Área de Atuação

(Setor onde
estagiário exercerá
suas atividades)

Coordenadoria de Assuntos Institucionais, Comunicação e
Eventos (CAINST)

Nº de Vagas: 01
Vaga

Carga horária
diária

04
horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às quais os
cursos dos candidatos
devem estar ligados)

Todas as áreas de conhecimento.
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Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período do curso; ter criatividade,
proatividade, domínio de informática e facilidade no contato com o público, além de
interesse em tecnologias educacionais digitais, produção e edição de recursos
audiovisuais.

Atividades a serem
exercidas

Criação de campanhas e artes audiovisuais, estruturação de notícias e informações no
site institucional e redes sociais.

 

Área de
Atuação

(Setor onde
estagiário
exercerá suas
atividades)

Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às
quais os cursos
dos candidatos
devem estar
ligados)

 

Bacharelado em Administração e Licenciaturas.

Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na área de
conhecimento, ter domínio de informática e facilidade no contato com o público.

Atividades a
serem
exercidas

Interação com o público usuário do setor, preparo de materiais informativos de forma
didática; com o objetivo de instruir os servidores sobre os assuntos tratados pelo setor.
Recepção, encaminhamento e fornecer orientações básicas aos usuários da coordenadoria.
Confecção e preenchimento de planilhas e documentos eletrônicos. Logística de
documentos, organização de arquivos, preparação de reuniões e ou treinamentos (preparação
dos recursos didáticos, digitais e audiovisuais).

 

Área de Atuação

(Setor onde estagiário
exercerá suas atividades)

Coordenadoria de Tecnologia da Informação
(CGTI)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária
diária

04
horas
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Área de conhecimento:

(São áreas às quais os cursos
dos candidatos devem estar
ligados)

 

Engenharia de Computação ou Engenharia de Produção.

Requisitos Mínimos:
Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados
na área de conhecimento, ter domínio de informática e facilidade no contato
com o público.

Atividades a serem
exercidas

Apoio em serviços de suporte de usuário e manutenção de computadores além
de infraestrutura de rede.

 

Área de
Atuação

(Setor onde
estagiário
exercerá suas
atividades)

Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (DPIPG)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às
quais os cursos
dos candidatos
devem estar
ligados)

 

Bacharelado em Administração ou Engenharia da Computação.

Requisitos
Mínimos:

Mínimo no 3º período do curso, conhecimento básico de sistemas acadêmicos, ter domínio
de informática e facilidade no contato com o público.

Atividades a
serem
exercidas

Auxiliar no processo dos dados de matrícula, cadastro, atualização e demais registros dos
alunos nos sistemas acadêmicos dos cursos de pós-graduação, como AVA e Conecta; Ajudar
na organização das defesas de qualificação, trabalhos de conclusão de curso, dissertação e
tese; III. Contribuir com o processamento dos dados para a geração dos históricos escolares,
concessão de diplomas, certificados e demais documentos relativos à formação do aluno da
pós. IV. Participar da elaboração dos calendários acadêmicos e dos editais dos cursos de pós-
graduação, promovendo a divulgação e garantindo o cumprimento dos prazos previstos para
os trâmites que envolvem o registro acadêmico; V. Manter atualizado e disponibilizar,
quando solicitado pelas coordenações de cursos de pós-graduação e informações individuais
de estudantes matriculados nos cursos.
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Área de Atuação

(Setor onde estagiário
exercerá suas atividades)

Diretoria de extensão, Esporte e cultura
(DEXT)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária
diária

04
horas

Área de conhecimento:

(São áreas às quais os cursos
dos candidatos devem estar
ligados)

 

Licenciatura em Biologia ou Licenciatura em Física

Requisitos Mínimos:
Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados
na área de conhecimento. Ter domínio de informática e facilidade no contato
com o público.

Atividades a serem
exercidas

Abertura do Museu Institucional/Sala de Geologia para a organização e
atendimento de visitas, e demais atividades pertinentes à diretoria.

 

Área de Atuação

(Setor onde
estagiário exercerá
suas atividades)

Seção de Tecnologias Educacionais Digitais e Educação a
Distância (STEDEAD)

Nº de Vagas: 01
Vaga

Carga horária
diária

04
horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às quais
os cursos dos
candidatos devem
estar ligados)

 

Engenharia da Computação

Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na área de
conhecimento. Ter domínio de informática e facilidade no contato com o público
Interesse em Tecnologias Educacionais Digitais, produção e edição de recursos
audiovisuais. Experiência com o software OBS Studio

Atividades a
serem exercidas

Dar suporte ao produtor audiovisual, na produção e edição de recursos audiovisuais no
Estúdio Audiovisual.

Dar suporte à Chefia da Seção de Tecnologias Educacionais Digitais e EaD  e em
demandas diversas relacionadas à oferta de cursos EaD.
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Área de Atuação

(Setor onde estagiário
exercerá suas atividades)

Setor de comercialização, Produtos e Serviços
(SCPS)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária
diária

04
horas

Área de conhecimento:

(São áreas às quais os
cursos dos candidatos
devem estar ligados)

 

Bacharelado em administração ou Engenharia de Alimentos.

Requisitos Mínimos:
Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na
área de conhecimento. Ter domínio de informática e facilidade no contato com o
público.

Atividades a serem
exercidas

Lançamento de dados nos programas SR COMERCIAL e PRODUZ,
armazenamento de produtos, organização dos produtos, apoio às vendas,
organização dos documentos do setor e outros relacionados a área.

 

 

LEIA SE:

2.1. Vagas para NÍVEL SUPERIOR

Área de
Atuação

(Setor onde
estagiário
exercerá suas
atividades)

Seção de Registro Acadêmico dos Cursos Técnicos
(SRACT)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária
diária 04 horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às
quais os cursos
dos candidatos
devem estar
ligados)

 

Bacharelado em Administração ou Engenharia da Computação
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Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na área de
conhecimento, ter domínio de informática e facilidade no contato com o público.

Atividades a
serem
exercidas

Atendimento por meio pessoal, telefônico e eletrônico à alunos, professores e comunidade
acadêmica; conferência, arquivamento e organização dos documentos físicos e digitais
pertinentes à secretaria; elaboração de planilhas de controle e acompanhamento das
atividades do setor; matrícula de alunos ingressantes via exame de seleção, editais de vagas
remanescentes e de processos de transferência interna e externa; recebimento de
documentos/formulários referente aos processos do setor acadêmico.

 

Área de Atuação

(Setor onde estagiário
exercerá suas atividades)

Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE)
Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de conhecimento:

(São áreas às quais os cursos
dos candidatos devem estar
ligados)

 

Bacharelado em Administração ou Engenharia de Produção.

Requisitos Mínimos:
Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados
na área de conhecimento,ter domínio de informática e facilidade no contato
com o público.

Atividades a serem
exercidas

Confecção e conferência de planilhas de pagamentos da assistência estudantil
e atendimento direto ao estudante que possui dificuldade de acessar e usar o
SSAE.

 

Área de Atuação

(Setor onde
estagiário exercerá
suas atividades)

Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às quais os
cursos dos candidatos
devem estar ligados)

 

Engenharia de Computação/ Engenharia de Alimentos.
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Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na área
de conhecimento,ter domínio de informática e facilidade no contato com o público.

Atividades a serem
exercidas

Confecção de carteirinhas estudantis e crachás funcionais, realizar e monitorar o
controle de entrega das carteirinhas provisórias e possível suporte aos vigias durante o
horário de funcionamento do restaurante, durante a operação do sistema conta
acadêmica.

 

Área de Atuação

(Setor onde estagiário
exercerá suas atividades)

Seção de Almoxarifado e Patrimônio (SALP)
Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de conhecimento:

(São áreas às quais os
cursos dos candidatos
devem estar ligados)

 

Bacharelado em Administração.

Requisitos Mínimos:
Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na
área de conhecimento, ter domínio de informática e facilidade no contato com o
público, ter responsabilidade e iniciativa.

Atividades a serem
exercidas

Recepção de materiais e distribuição dos mesmos, controle físico e contábil de
estocagem, solicitação de entrega de materiais, logística entre outros.

 

Área de
Atuação

(Setor onde
estagiário
exercerá suas
atividades)

Seção de Registro Acadêmico dos Cursos Superiores
(SRACS)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária
diária

04
horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às
quais os cursos
dos candidatos
devem estar
ligados)

 

Bacharelado em Administração ou Engenharia da Computação.
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Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na área de
conhecimento, ter domínio de informática e facilidade no contato com o público.

Atividades a
serem
exercidas

Atendimento por meio pessoal, telefônico e eletrônico à alunos, professores e comunidade
acadêmica; conferência, arquivamento e organização dos documentos físicos e digitais
pertinentes à secretaria; elaboração de planilhas de controle e acompanhamento das
atividades do setor; matrícula de alunos ingressantes via exame de seleção, editais de vagas
remanescentes e de processos de transferência interna e externa; recebimento de
documentos/formulários referente aos processos do setor acadêmico.

 

Área de Atuação

(Setor onde
estagiário exercerá
suas atividades)

Diretoria de Ensino (DE)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às quais
os cursos dos
candidatos devem
estar ligados)

 

Bacharelado em Administração ou Computação.

Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na área de
conhecimento, ter domínio de informática e facilidade no contato com o público, ter
comunicação assertiva e pontualidade.

Atividades a serem
exercidas

Recepção, acolhida de servidores e alunos na Diretoria de Ensino; elaboração  de
planilhas com dados educacionais; auxílio na elaboração de textos e comunicados;
pesquisas relacionadas à gestão educacional; produção de conteúdos relativos ao ensino
para divulgação institucional.

 

Área de Atuação

(Setor onde
estagiário exercerá
suas atividades)

Coordenadoria de Assuntos Institucionais, Comunicação e
Eventos (CAINST)

Nº de Vagas: 01
Vaga

Carga horária
diária

04
horas

Área de
conhecimento:

Todas as áreas de conhecimento.
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(São áreas às quais os
cursos dos candidatos
devem estar ligados)

 

Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período do curso; ter criatividade,
proatividade, domínio de informática e facilidade no contato com o público, além de
interesse em tecnologias educacionais digitais, produção e edição de recursos
audiovisuais.

Atividades a serem
exercidas

Criação de campanhas e artes audiovisuais, estruturação de notícias e informações no
site institucional e redes sociais.

 

Área de
Atuação

(Setor onde
estagiário
exercerá suas
atividades)

Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às
quais os cursos
dos candidatos
devem estar
ligados)

 

Bacharelado em Administração e Licenciaturas.

Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na área de
conhecimento, ter domínio de informática e facilidade no contato com o público.

Atividades a
serem
exercidas

Interação com o público usuário do setor, preparo de materiais informativos de forma
didática; com o objetivo de instruir os servidores sobre os assuntos tratados pelo setor.
Recepção, encaminhamento e fornecer orientações básicas aos usuários da coordenadoria.
Confecção e preenchimento de planilhas e documentos eletrônicos. Logística de
documentos, organização de arquivos, preparação de reuniões e ou treinamentos (preparação
dos recursos didáticos, digitais e audiovisuais).

 

Área de Atuação Coordenadoria de Tecnologia da Informação
(CGTI)

Nº de Vagas: 01 Vaga
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(Setor onde estagiário
exercerá suas atividades)

Carga horária
diária

04
horas

Área de conhecimento:

(São áreas às quais os cursos
dos candidatos devem estar
ligados)

 

Engenharia de Computação ou Engenharia de Produção.

Requisitos Mínimos:
Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados
na área de conhecimento, ter domínio de informática e facilidade no contato
com o público.

Atividades a serem
exercidas

Apoio em serviços de suporte de usuário e manutenção de computadores além
de infraestrutura de rede.

 

Área de
Atuação

(Setor onde
estagiário
exercerá suas
atividades)

Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (DPIPG)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às
quais os cursos
dos candidatos
devem estar
ligados)

 

Bacharelado em Administração ou Engenharia da Computação.

Requisitos
Mínimos:

Mínimo no 3º período do curso, conhecimento básico de sistemas acadêmicos, ter domínio
de informática e facilidade no contato com o público.

Atividades a
serem
exercidas

Auxiliar no processo dos dados de matrícula, cadastro, atualização e demais registros dos
alunos nos sistemas acadêmicos dos cursos de pós-graduação, como AVA e Conecta; Ajudar
na organização das defesas de qualificação, trabalhos de conclusão de curso, dissertação e
tese; III. Contribuir com o processamento dos dados para a geração dos históricos escolares,
concessão de diplomas, certificados e demais documentos relativos à formação do aluno da
pós. IV. Participar da elaboração dos calendários acadêmicos e dos editais dos cursos de pós-
graduação, promovendo a divulgação e garantindo o cumprimento dos prazos previstos para
os trâmites que envolvem o registro acadêmico; V. Manter atualizado e disponibilizar,
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quando solicitado pelas coordenações de cursos de pós-graduação e informações individuais
de estudantes matriculados nos cursos.

 

Área de Atuação

(Setor onde estagiário
exercerá suas atividades)

Diretoria de extensão, Esporte e cultura
(DEXT)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária
diária

04
horas

Área de conhecimento:

(São áreas às quais os cursos
dos candidatos devem estar
ligados)

 

Licenciatura em Biologia ou Licenciatura em Física

Requisitos Mínimos:
Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados
na área de conhecimento. Ter domínio de informática e facilidade no contato
com o público.

Atividades a serem
exercidas

Abertura do Museu Institucional/Sala de Geologia para a organização e
atendimento de visitas, e demais atividades pertinentes à diretoria.

 

Área de Atuação

(Setor onde
estagiário exercerá
suas atividades)

Seção de Tecnologias Educacionais Digitais e Educação a
Distância (STEDEAD)

Nº de Vagas: 01
Vaga

Carga horária
diária

04
horas

Área de
conhecimento:

(São áreas às quais
os cursos dos
candidatos devem
estar ligados)

 

Engenharia da Computação

Requisitos
Mínimos:

Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na área de
conhecimento. Ter domínio de informática e facilidade no contato com o público
Interesse em Tecnologias Educacionais Digitais, produção e edição de recursos
audiovisuais. Experiência com o software OBS Studio
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Atividades a
serem exercidas

Dar suporte ao produtor audiovisual, na produção e edição de recursos audiovisuais no
Estúdio Audiovisual.

Dar suporte à Chefia da Seção de Tecnologias Educacionais Digitais e EaD  e em
demandas diversas relacionadas à oferta de cursos EaD.

 

Área de Atuação

(Setor onde estagiário
exercerá suas atividades)

Setor de comercialização, Produtos e Serviços
(SCPS)

Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária
diária

04
horas

Área de conhecimento:

(São áreas às quais os
cursos dos candidatos
devem estar ligados)

 

Bacharelado em administração ou Engenharia de Alimentos.

Requisitos Mínimos:
Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na
área de conhecimento. Ter domínio de informática e facilidade no contato com o
público.

Atividades a serem
exercidas

Lançamento de dados nos programas SR COMERCIAL e PRODUZ,
armazenamento de produtos, organização dos produtos, apoio às vendas,
organização dos documentos do setor e outros relacionados a área.

 

Área de Atuação

(Setor onde estagiário
exercerá suas atividades)

Núcleo de Biblioteca (NBIB)
Nº de Vagas: 01 Vaga

Carga horária diária 04 horas

Área de conhecimento:

(São áreas às quais os
cursos dos candidatos
devem estar ligados)

 

Licenciatura em Biologia ou Licenciatura em Física.

Requisitos Mínimos:
Ter cursado ou estar cursando no mínimo o 2º período dos cursos informados na
área de conhecimento. Ter domínio de informática e facilidade no contato com
o público. Ser pontual.

Atividades a serem Controlar planilha de reservas e empréstimos, entrega e devolução dos
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exercidas equipamentos, apoio e atenção no uso dos equipamentos da sala de
computadores, recepção e orientações diversas.

 

 

 

Bambuí, 09 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 09/03/2022,
às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 1117044 e o código CRC DC86F8B7.
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