SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
EDITAL COMPLEMENTAR DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS REGIONAL JATAÍ Nº 01/2018

O COORDENADORA GERAL DE ESTÁGIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL JATAÍ, torna público o Edital Complementar ao Edital nº. 01/2018 - Processo
Seletivo de Estágio Não Obrigatório da UFG - Regional Jataí, de 15 de Junho de 2018 visando à
seleção de discentes dos cursos de graduação para o Programa de Estágio Não Obrigatório da UFG
– Regional Jataí.

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO (NAI)

Número de vagas: 01
Local de Estágio: Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)
Curso exigido: Ciências da Computação
Descrição do perfil da atividade do estagiário: Conhecimento em digitalização de documentos e
conversão de texto em OCR; Habilidade em navegação e pesquisa em bases de dados científicas;
Conhecimento técnico em instalação e configuração de programas multimídia; Conhecimento em
configuração de componentes (hardware) multimídia como por exemplo: placas de som, placas de
vídeo, placas MIDI entre outras; Conhecimento em configurar armazenamento em nuvem, servidos
gratuitos; Habilidade para instalar, configurar e manipular tecnologias assistivas; criar sítios,
scanear/digitalizar textos nas várias extensões, exemplo: pdf, word, imagem, manusear alguns
programas de computador, navegar com facilidade na rede mundial de computadores, alimentar
sítios, dentre outras atribuições.
Local de inscrição e horário de funcionamento: Unidade Riachuelo, sala 12, bloco B2, sala do
professor Vanderlei Balbino Costa / 7:00 às 11:00 horas
Documentos exigidos para inscrição: Documento com foto e extrato acadêmico.
Período de graduação dos alunos: A partir do 3º período.
Data da Seleção: 09/07 a 13/07/2018 período matutino.
Horário da seleção: 07:00 horas às 11:00 horas.

Local da seleção: Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI); Unidade Riachuelo, sala 12, bloco
B2, sala do professor Vanderlei Balbino Costa.
Processo de seleção: Entrevista sobre o perfil exigido na descrição da atividade.
Horário de desenvolvimento das atividades: Matutino ou vespertino.
Local de divulgação do resultado preliminar e final: Unidade Riachuelo, sala 12, bloco B2, de
13/07 a 17/07/2018.
E-mail a ser encaminhado os recursos (se houver): profvanderleiufg@gmail.com
Local de conferência e recolhimento da documentação dos aprovados: Unidade Riachuelo,
bloco B2, sala 12, das 07 horas às 11 horas, do dia 17 a 23/07/2018.

Jataí, 22 de junho de 2018.

Ana Luísa Aguiar de Castro
Coordenadora Geral de Estágio -UFG/REJ/COGRAD

