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

Processo Seletivo de Estágio Obrigatório em 11/09/2019 

Em qual ÁREA do 

campus será ofertado a 

vaga para o Estágio 

Obrigatório? 

As vagas serão 

destinadas a 

estudantes de quais 

cursos? 

Vagas 

Ofertadas 

As vagas são 

destinadas a qual 

período no 

Calendário 

Acadêmico? 

Faça uma BREVE descrição das atribuições do 

estagiário. 

Administração 

Acadêmica - Registro 

Acadêmico 

Administração 3 
Dentro do semestre 

letivo 

O estagiário acompanhará o servidor responsável em 

atividades relacionadas aos processos de registro e controle 

acadêmico. 

Administração 

Acadêmica - Registro 

Acadêmico 

Administração 3 
Dentro das férias 

letivas 

O estagiário acompanhará o servidor responsável em 

atividades relacionadas aos processos de registro e controle 

acadêmico. 

Administração e 

Planejamento - 

Contabilidades e 

Finanças 

Administração, Ciências 

Contábeis 2 

Dentro do semestre 

letivo 

Realizar lançamentos em sistemas contábeis, realizar 

cotação de produtos, manter contato com fornecedores, 

elaborar planilhas diversas, enviar e-mails diversos, realizar 

consultas no portal Comprasnet, enfim realizar tarefas 

inerentes ao Setor auxiliado pelos servidores responsáveis. 

Esporte e Lazer - 

Coordenadoria de 

Esporte e Lazer 

Qualquer curso 4 
Dentro do semestre 

letivo 

O estagiário ajudará nos eventos, nas atividades ofertadas, 

na organização do material e nas pesquisas do núcleo de 

Educação Física. 

Gestão de Pessoas - 

Coordenadoria de 

Gestão de Pessoas 

Administração. 2 
Dentro do semestre 

letivo 

Colaborar na organização de arquivos, 

Criar POP´s de processos internos, 

Confeccionar processos e outros. 

Laboratórios de Ensino e 

Pesquisa - Laboratório 

Engenharia de 

Alimentos 

Zootecnia 

1 
Dentro do semestre 

letivo 

Práticas de ensino: 

- Preparo de materiais para aulas práticas; 

- Descontaminação, descarte de materiais de aulas práticas; 
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Em qual ÁREA do 

campus será ofertado a 

vaga para o Estágio 

Obrigatório? 

As vagas serão 

destinadas a 

estudantes de quais 

cursos? 

Vagas 

Ofertadas 

As vagas são 

destinadas a qual 

período no 

Calendário 

Acadêmico? 

Faça uma BREVE descrição das atribuições do 

estagiário. 

de Análises 

Microbiológicas 

Agronomia 

Biologia 

- Higienização de utensílios e vidrarias utilizados nas aulas 

práticas; 

- Apoio na realização de aulas práticas ( conforme surgirem 

as demandas e conforme disponibilidade de horários). 

Pedagogia - Diretoria de 

Ensino 

Vaga 1 - Estudantes de 

pedagogia 

Vaga 2 - Estudantes de 

cursos superiores na 

área de informática 

2 
Dentro do semestre 

letivo 

Vaga 1 - Pedagogia: Participar das discussões e proposições 

sobre metodologias de ensino. 

 

Vaga 2 - Informática: Auxiliar no desenvolvimento de 

ferramentas computacionais para a gestão do ensino. 

Pedagogia - Gestão e 

Coordenação de Cursos 

A vaga será destinada a 

estudantes dos cursos 

de Administração, 

Licenciatura em Física 

e Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 

1 
Dentro do semestre 

letivo 

O estagiário acompanhará o Coordenador nas atividades 

administrativas e acadêmicas vinculadas à Coordenação de 

Licenciatura em Física, por exemplo: organização de 

documentos, organização do ambiente administrativo, 

atendimento ao público, participação em reuniões (Núcleo, 

Núcleo Docente Estruturante, Colegiado) e no 

acompanhamento das atividades docentes associadas ao 

Curso de Licenciatura em Física. 

Prática de Ensino - DCL - 

Física 

As vagas serão 

destinadas aos 

estudantes do curso de 

Licenciatura em Física. 

10 
Dentro do semestre 

letivo 

O estagiário acompanhará professores vinculados ao núcleo 

de Física, que ministram aulas de Física no ensino médio 

profissionalizante, e efetuará ações docentes durante este 

estágio, sendo orientado tanto pelo professor responsável, 
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Em qual ÁREA do 

campus será ofertado a 

vaga para o Estágio 

Obrigatório? 

As vagas serão 

destinadas a 

estudantes de quais 

cursos? 

Vagas 

Ofertadas 

As vagas são 

destinadas a qual 

período no 

Calendário 

Acadêmico? 

Faça uma BREVE descrição das atribuições do 

estagiário. 

como pela Coordenação de Estágio do Curso de Licenciatura 

em Física. 

Prática de Ensino - DEC 

- Mecânica 

Técnico em 

Manutenção Automotiva 

- Integrado ou 

Subsequente 

1 
Dentro do semestre 

letivo 

Ajudar na organização dos laboratórios Agrícola e Mecânica, 

desenvolver novos sistemas/dispositivos para as aulas e 

desenvolver protótipos para o auxílio das atividades de 

ensino, vinculadas a área de mecânica. 

Setores de Produção e 

Pesquisa - Culturas 

Anuais 

Agronomia 2 
Dentro das férias 

letivas 

Setores de Produção e Pesquisa: Culturais Anuais: Apoio 

junto ao setor com as atividades relacionadas a manejo e 

tratos culturais das culturas anuais implantadas. 

Setores de Produção e 

Pesquisa - Cunicultura 

Estudantes dos cursos 

de graduação em 

Zootecnia, Medicina 

Veterinária e Agronomia 

de instituições de 

ensino superior.  

1 
Dentro do semestre 

letivo 

Acompanhar pesquisas no setor de cunicultura, realizar 

manejo diário dos animais (reprodutivo, arraçoamento, 

sanitário), controle zootécnico da criação, elaboração de 

notas técnicas e relatórios, inspeção do coelhário, auxílio na 

disciplina optativa de cunicultura (quando no primeiro 

semestre).  

Preferencial para alunos que já cursaram a disciplina de 

cunicultura.  

Tecnologia da 

Informação - Gestão de 

Tecnologia da 

Informação 

Engenharia da 

Computação 
1 

Dentro do semestre 

letivo 

O estagiário irá auxiliar a equipe de sistemas de informação 

no desenvolvimento, suporte e manutenção de sistemas 

desenvolvidos e mantidos pela Coordenadoria de Gestão de 

Tecnologia da Informação. 
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Em qual ÁREA do 

campus será ofertado a 

vaga para o Estágio 

Obrigatório? 

As vagas serão 

destinadas a 

estudantes de quais 

cursos? 

Vagas 

Ofertadas 

As vagas são 

destinadas a qual 

período no 

Calendário 

Acadêmico? 

Faça uma BREVE descrição das atribuições do 

estagiário. 

Tecnologia da 

Informação - Gestão de 

Tecnologia da 

Informação 

Técnico em Informática, 

Engenharia da 

Computação, 

Engenharia de 

Produção ou 

Administração 

1 
Dentro do semestre 

letivo 

Área: Helpdesk e suporte ao usuário: O estagiário irá auxiliar 

a equipe da Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da 

Informação no atendimento a demandas de suporte ao 

usuário, abertura de chamados e helpdesk. 

Tecnologia da 

Informação - Gestão de 

Tecnologia da 

Informação 

Técnico em Informática 

ou Engenharia da 

Computação 

2 
Dentro do semestre 

letivo 

Área - Redes e Manutenção de Computadores: O estagiário 

auxiliará a equipe de infraestrutura e manutenção da 

Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação nas 

atividades relacionadas a projetos de redes e manutenção de 

computadores. 

Tecnologia da 

Informação - Gestão de 

Tecnologia da 

Informação 

Técnico em Informática, 

Engenharia da 

Computação ou 

Engenharia de 

Produção 

3 
Dentro das férias 

letivas 

Área - Infraestrutura de Rede e Laboratórios de Informática: 

O estagiário auxiliará a equipe de infraestrutura e 

laboratórios nas atividades de manutenção de laboratórios 

de informática e cabeamento estruturado. 

 


