SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 01/2018 – PROCESSO SELETIVO DE
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DA UFG DA REGIONAL JATAÍ
A COORDENADORA GERAL DE ESTÁGIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS, REGIONAL JATAÍ torna público Edital Complementar ao Edital Regional Jataí Nº
01/2018 – Processo Seletivo de Estágio Não Obrigatório da UFG, Regional Jataí de 15 de junho de
2018, visando seleção de discentes do Curso de Graduação da Unidade Acadêmica Especial de
Ciências Sociais e Aplicadas para o Programa de Estágio Não Obrigatório.
CURSO DE DIREITO
1) Número de vagas: 01 (uma)
2) Local de Estágio: Coordenações ligadas à UAECSA
3) Curso exigido: Ciências da Computação.
4) Descrição do perfil da atividade do estagiário:
1. Auxiliar na organização de arquivos digitais da UAECSA e de suas respectivas
coordenações (monitoria, pesquisa, extensão, estágio, NPJ, NDE, revista e curso de
graduação);
2. Elaborar planilhas com informações pertinentes às atividades da UAECSA e de suas
respectivas coordenações;
3. Planejar e executar atividades de capacitação aos membros da UAECSA e/ou de suas
coordenações quanto ao preenchimento das planilhas elaboradas;
4. Formatar informações disponibilizadas pela UAECSA e suas coordenações para
inserção nas páginas virtuais ligadas à Unidade;
5. Diagramar cartazes, informativos e outros produtos das atividades da UAECSA e de
suas coordenações;
6. Auxiliar a coordenação do Núcleo de Prática Jurídica na organização de arquivos
digitais e na introdução de boas práticas na gestão de informações;
5) Local de inscrição:
-Secretaria do Curso de Direito (UAECSA), Campus Jatobá
Horário de funcionamento: das 12:00h às 21:00h.
6) Documentos exigidos para inscrição:
Cópia da Carteira de identidade (RG);
Cópia do CPF;
Extrato acadêmico atualizado (2018);
7) Período de graduação dos alunos: 4º ao 7º período (com integralização de no mínimo 40%
dos créditos).

8) Data da Seleção: 10/07/2018
9) Horário da seleção: 14:00 horas
10) Local da seleção: sala 15 do prédio do curso de Direito – Campus Jatobá
11) Processo de seleção:
Prova prática 1: elaboração de planilha a partir de situação/ dados simulados e/ou reais;
Prova prática 2: elaboração de material audiovisual (banner digital) a partir de situação
simulada ou real;
12) Horário de desenvolvimento das atividades: vespertino (14:00 à 18:00)
13) Local de divulgação do resultado preliminar e final: prédio do curso de Direito, sítio
eletrônico do curso de Direito, comunicação por correio eletrônico aos candidatos.
14) E-mail a ser encaminhado os recursos (se houver): ufgdireitojatai@gmail.com
15) Local de conferência e recolhimento da documentação dos aprovados: Secretaria do curso
de Direito – Campus Jatobá.

CURSO DE DIREITO
1) Número de vagas: 01 (uma)
2) Local de Estágio: Núcleo de Prática Jurídica
3) Curso exigido: Direito
4) Descrição do perfil da atividade do estagiário:
1. Auxiliar na organização dos registros das atividades realizadas pelo NPJ;
2. Assessorar na manutenção de toda a documentação referente às disciplinas de estágio e de
prática jurídica do curso de Direito;
3. Zelar pelos arquivos dos estagiários e professores;
4. Atuar no atendimento ao público e no processo de triagem dos casos a serem atendidos
pelo NPJ;
5. Prestar subsídio na apresentação dos relatórios das atividades do NPJ;
6. Atender às solicitações da Coordenação de Estágio, referentes a demandas encaminhadas
pelos docentes que compõem o NPJ;
7. Auxiliar a Coordenação de Estágio na organização de documentos e na produção de dados
referentes ao Estágio Não Obrigatório;
8. Ser vigilante e zelar pelas causas que lhe forem distribuídas, notadamente quanto ao
material elaborado nos processos em que atuar.

5) Local de inscrição:
--Secretaria do Curso de Direito (UAECSA), Campus Jatobá
Horário de funcionamento: das 12:00h às 21:00h.
6) Documentos exigidos para inscrição:
CCópia da Carteira de identidade (RG);

Cópia do CPF;
Extrato acadêmico atualizado (2018);
7) Período de graduação dos alunos: 7º ao 9º período (com integralização de no mínimo 40%
dos créditos)
8) Data da Seleção: 09/07/2018
9) Horário da seleção: 09:00 horas
10) Local da seleção: sala 15 do prédio do curso de Direito – Campus Jatobá
11) Processo de seleção: prova dissertativa, sem consulta, referente aos impactos do Novo
Código de Processo Civil na condução dos ritos de processos judiciais nas esferas cível, criminal e
trabalhista.
12) Horário de desenvolvimento das atividades: vespertino (14:00 à 18:00).
13) Local de divulgação do resultado preliminar e final: prédio do curso de Direito, sítio
eletrônico do curso de Direito, comunicação por correio eletrônico aos candidatos.
14) E-mail a ser encaminhado os recursos (se houver): ufgdireitojatai@gmail.com
15) Local de conferência e recolhimento da documentação dos aprovados: Secretaria do curso
de Direito – Campus Jatobá.
Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão da COGRAD da Regional Jataí – CERJ.

Jataí, 22 de junho de 2018.

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

