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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

 

EDITAL Nº 001/2016 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
 

O Diretor, o Coordenador de Administração e Finanças (COAD) e a Coordenadora de 

Graduação (COGRAD) da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí (UFG-REJ), no uso de 

suas atribuições legais, tornam público o presente edital visando a seleção de 48 (quarenta e oito) 

estagiários para preenchimento das Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório (Anexo 1). As 

vagas destinam-se aos estudantes de cursos de graduação da Regional Jataí, UFG. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. Para participar deste processo seletivo, o estudante deve estar regularmente matriculado em 

um curso de graduação da UFG-REJ e ter média global, comprovada pelo Extrato Acadêmico, 

igual ou superior a 6,0 (seis). 

1.2. O período mínimo de contrato de estágio não obrigatório na UFG, seguindo a orientação dada 

na Instrução Normativa 04/2014 da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), é de 6 (seis) meses. Portanto, os alunos com previsão de 

integralização do currículo no fim do segundo semestre acadêmico de 2016 serão desclassificados. 

1.3. O estudante da UFG-REJ deve verificar, na Tabela de Período Mínimo para Estágio Não 

Obrigatório (Anexo 2), se o período em que está matriculado é permitido realizar estágio não 

obrigatório de acordo com a legislação específica do seu curso. 

1.4. Estudantes que já fizeram estágio não obrigatório na UFG só poderão se candidatar se não 

completaram 2 (dois) anos de estágio, que é o prazo máximo permitido para estágio na mesma 

instituição, e que ainda restem, no mínimo, 6 (seis) meses para completar esse período. 

1.5. As inscrições serão realizadas no período de 8 a 10 de agosto de 2016. O formulário de 

Inscrição (Anexo 3) deverá ser impresso, preenchido e entregue juntamente com a declaração de 

não possuir vínculo empregatício ou recebimento de bolsa de qualquer natureza, exceto Bolsa 

Alimentação e, ou, Bolsa Moradia, e possuir tempo disponível para as atividades de Estágio 

Curricular Não Obrigatório no período de vigência do estágio (Anexo 4). Também devem ser 

entregues os demais documentos exigidos no ato da inscrição, constantes no Formulário de 
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Inscrição. Os locais e horários de entrega dos documentos referentes à inscrição, conforme local 

do estágio, estão especificados no Anexo 5. Não será aceita outra forma de inscrição, nem 

inscrição incompleta ou fora do prazo. 

1.6. Cada estudante poderá se inscrever para uma única vaga. Na hipótese de alteração da inscrição 

já realizada, dentro do prazo estabelecido, prevalecerá a última inscrição. O preenchimento do 

Formulário de Inscrição será de total responsabilidade do candidato. 

1.7. A homologação das inscrições será de responsabilidade dos gestores das vagas nos locais de 

Estágios descritos neste Edital, no Anexo 1. 

1.8. Após a divulgação da Lista Preliminar dos Inscritos, que será publicada no dia 15 de agosto 

de 2016, no site www.cograd.jatai.ufg.br, o candidato poderá entrar com recurso à Lista Preliminar 

dos Inscritos no Setor de Protocolo (Campus Riachuelo) nos dias 16 e 17 de agosto de 2016, no 

horário de atendimento do referido setor. 

1.9. A Lista Final dos Inscritos será publicada no dia 19 de agosto de 2016, no site 

www.cograd.jatai.ufg.br. 

1.10. A inscrição implicará no conhecimento do presente Edital e aceitação das normas e prazos 

nele estabelecidos. 

 

2. DAS VAGAS OFERTADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

2.1. Nas áreas de atuação do estágio em que houver mais de uma vaga, com o mesmo perfil, serão 

reservadas 10% das vagas para atender os candidatos com deficiência, consoante com o §5º do 

artigo 17 da Lei 11.788/2008 (ver vagas no Anexo 1). 

2.2. No caso do percentual não resultar em um número inteiro, o quantitativo será aquele 

decorrente do arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. 

2.3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos para a seleção, bem como se as atribuições relacionadas são compatíveis com 

a deficiência que possui. 

2.4. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato de preenchimento do 

Formulário de Inscrição (Anexo 3), informar o tipo de deficiência que possui e entregar o Laudo 

Médico atualizado, carimbado e assinado até o dia 10 de agosto de 2016, na Coordenação Geral 

de Estágios/COGRAD, das 14h às 17h. 

2.5. O candidato que declarar possuir deficiência também deverá cumprir a exigência da média 

global igual ou superior a 6,0 (seis), conforme item 1.1 deste Edital. 

2.6. O candidato que declarar possuir deficiência poderá ser convocado a comparecer à Junta 

Médica da UFG, a qual emitirá parecer conclusivo acerca do atendimento das condições do 

http://www.cograd.jatai.ufg.br/
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candidato com deficiência, podendo, de acordo com o parecer da Junta Médica, ser alterada a 

classificação do resultado, mesmo que este já tenha sido divulgado e o estagiário já esteja atuando.    

2.7. O candidato que não comparecer à perícia médica ou não se enquadrar como pessoa com 

deficiência, segundo o parecer da Junta Médica, concorrerá às demais vagas regulares. 

2.8. Não havendo candidatos com deficiência, todos concorrerão com as vagas de ampla 

concorrência. 

 

3. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

3.1. Os candidatos inscritos serão classificados pela Nota Final resultante da média aritmética do 

valor da média global que consta no Extrato Acadêmico, que deverá ser atual, com presença do 

código de autenticação do SIGAA, e da nota obtida em uma Avaliação Específica (entre 0,0 e 

10,0). 

3.2. Somente poderão participar da Avaliação Específica os candidatos que tiverem a inscrição 

homologada, conforme divulgação da Lista Final de Inscritos (item 1.9 deste Edital). 

3.3. A seleção dos estagiários ficará a cargo dos gestores das vagas dos locais de estágio, sendo 

realizada por, no mínimo, três servidores (professores e, ou, técnico-administrativos), com local, 

data e horário estabelecidos no Anexo 6. 

3.4. A seleção contemplará os seguintes procedimentos: 

a) Obtenção da média global do estudante no Extrato Acadêmico atualizado; 

b) Aplicação da Avaliação Específica nos dias 22 e 23 de agosto de 2016, conforme data, local e 

horário estabelecido no Anexo 6. 

3.5. O candidato receberá uma Nota Final entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), a qual será resultado da 

média aritmética das avaliações indicadas no subitem 3.4 deste Edital. Serão considerados 

aprovados os candidatos que alcançarem Nota Final igual ou superior a 6,0 (seis) nesta seleção. 

3.6. Em caso de empate, terá prioridade o estudante com maior carga horária cursada e, persistindo 

o empate, será considerada a maior média global do Extrato Acadêmico. 

3.7. Serão convocados os estudantes classificados seguindo a ordem decrescente de classificação, 

até o limite de vagas oferecidas para cada local de estágio descrito no Anexo 1. 

3.8. Após a divulgação do Resultado Preliminar da Seleção, no site www.cograd.ufg.br, no dia 25 

de agosto de 2016, o candidato poderá entrar com recurso nos dias 26 e 29 de agosto de 2016, no 

Setor de Protocolo (Câmpus Riachuelo), conforme horário de atendimento do referido setor. 

3.9. Após o preenchimento das vagas, os demais classificados comporão uma Lista de Espera. 

Durante o período de vigência deste Edital, os candidatos da Lista de Espera poderão ser 

convocados a qualquer momento, desde que não haja preenchimento da vaga ou desistência do 

http://www.cograd/
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estagiário. A desistência do estagiário deve ser informada por meio do preenchimento e entrega do 

Formulário de Desistência na Coordenação de Estágios-GOGRAD. O remanejamento somente 

ocorrerá se o perfil do candidato classificado for compatível com as vagas ociosas, sendo 

obedecida a Nota Final, em ordem decrescente de classificação, obtida por todos os candidatos na 

mesma condição. 

 

4. DA DESCLASSIFICAÇÃO 

4.1. Será sumariamente desclassificado do processo seletivo o estudantes que: 

a) Não apresentar a documentação completa para inscrição exigida no presente Edital. 

b) Apresentar Extrato Acadêmico com média global inferior a 6,0 (seis). 

c) Não comparecer à Avaliação Específica especificada no Anexo 6, independentemente do fator 

motivador da ausência. 

d) Não alcançar a Nota Final mínima exigida. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DA CONVOCAÇÃO 

5.1. A divulgação do Resultado Final da Seleção e a Convocação (Primeira Chamada) serão 

publicadas no site www.cograd.ufg.br no dia 31 de agosto de 2016. 

5.2. O candidato classificado e convocado deverá comparecer à Coordenação Geral de Estágios-

COGRAD, no período de 1º a 5 de setembro de 2016, das 8h às 11h e das 14h às 17h, portando 

os documentos abaixo relacionados, disponíveis no site https://ce.prograd.ufg.br/p/14120-

formularios: 

a) Formulário de Cadastro do Estagiário, disponível no item A do site citado em 5.2 (1 via); 

b) Termo de Compromisso do Estágio, disponível no item B do site citado em 5.2 (3 vias); 

c) Plano de Atividades do Estágio, disponível no item B do site citado em 5.2 (3 vias); 

d) Comprovante de matrícula atual, com código de autenticação emitido pelo SIGAA (1 via). 

5.3. A conferência dos documentos ficará a cargo da Coordenação Geral de Estágios-COGRAD. 

5.4. O candidato convocado que não se apresentar no local da vaga no período estipulado em cada 

chamada ou não entregar os documentos necessários para contratação dentro do prazo 

determinado, perderá o direito a vaga, sendo a vaga destinada para uma nova convocação de acordo 

com a Lista de Espera. 

5.5. Será eliminado e perderá o direito a vaga, o candidato convocado que não apresentar a 

documentação exigida; estudantes que estão no último semestre letivo do curso e com previsão de 

integralização do currículo no final do segundo semestre letivo de 2016; informar dados incorretos 

no ato da inscrição ou não atender aos requisitos dispostos neste Edital. 

http://www.cograd.ufg.br/
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6. VALOR E DURAÇÃO DA BOLSA 

6.1. O valor das bolsas atende a Orientação Normativa no 02, de 24 de junho de 2016, sendo R$ 

364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) por 20 horas, além do auxílio-transporte de R$ 6,00 

(seis reais) por dia. 

6.2. O auxílio-transporte será descontado com antecedência ao período de férias. 

6.3. O contrato de estágio terá duração de até 1 (um) ano, obedecido ao período mínimo de 6 (seis) 

meses, podendo ser renovado até completar o tempo máximo de 2 (dois) anos, conforme determina 

a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

6.4. A bolsa de estágio será suspensa nos seguintes casos: 

a) quando o supervisor não atestar frequência mensal do estagiário; 

b) quando o estagiário não apresentar relatórios devidamente assinados à Coordenação Geral de 

Estágios-COGRAD a cada 6 meses de estágio. 

c) quando o estagiário não cumprir o disposto no Termo de Compromisso de Estágio. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1. Serão incorporados ao Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares e 

anexos que visem correções e aperfeiçoamento de processo seletivo. 

7.2. O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a este processo 

seletivo é de responsabilidade do candidato. 

7.2.1. O candidato deve tomar ciência (Anexo 6) e comparecer na Avaliação Especifica no setor 

ou coordenação relacionados a vaga de estágio; 

7.3. Este Edital terá validade até 3 de fevereiro de 2017. 

7.4. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral de Estágios e COGRAD. 
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8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL 001/2016 

2 de agosto de 2016 Aviso de lançamento do Edital 001/2016. 

3 a 7 de agosto de 2016 Publicação e divulgação do Edital 001/2016. 

8 a 10 de agosto de 2016 Período de inscrições. 

10 de agosto de 2016 Último dia para pessoas com deficiência entregarem o Laudo 

Médico. 

15 de agosto de 2016 Publicação da Lista Preliminar dos Inscritos. 

16 e 17 de agosto de 2016 Prazo para recurso das inscrições. 

19 de agosto de 2016 Publicação da Lista Final dos Inscritos. 

22 e 23 de agosto de 2016 Realização da Avaliação Específica dos candidatos, conforme 

agendamento nos locais de estágio. 

25 de agosto de 2016 Publicação do Resultado Preliminar da Seleção. 

26 e 29 de agosto de 2016 Prazo para recurso ao Resultado Preliminar da Seleção. 

31 de agosto de 2016 Publicação do Resultado Final da Seleção e Convocação. 

1º a 5 de setembro de 2016 Prazo para entrega dos documentos de contratação, devidamente 

assinados, na Coordenação Geral de Estágios/COGRAD. 

5 de setembro de 2016 Data de início das atividades de estágio nos locais das vagas da 

Primeira Chamada. 

12 de setembro de 2016 Segunda chamada. 

3 de fevereiro de 2017 Validade do Edital 001/2016. 

 

 

 

Jataí, GO, 3 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

Prof. Alessandro Martins 

Diretor da Regional Jataí, UFG 

 

 

 

 

 

Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro 

Coordenador de Administração e Finanças 

COAD/UFG, Regional Jataí 

 

 

 

 

 

Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro 

Coordenadora de Graduação 

COGRAD/UFG, Regional Jataí 
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EDITAL 001/2016 - ANEXO 1 
 

Vagas de Estágio Curricular Não Obrigatório da Regional Jataí, UFG 
 

Local de estágio 
Número 

de vagas 
Subárea Cursos Exigidos Atividades a serem desenvolvidas 

Disponibilidade 

de horário 

Assessoria de 

Comunicação 

(ASCOM) 

1  

Direito, Pedagogia, 

Psicologia, História, 

Letras, Ciências da 

Computação 

Auxiliar no levantamento de matérias jornalísticas de interesse da 

Assessoria; realizar entrevistas; produzir a clipagem de matérias 

divulgadas na mídia sobre a UFG-REJ; auxiliar na produção de textos, 

releases e imagens para a produção de conteúdo jornalístico e no 

atendimento à comunidade acadêmica. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Centro de 

Empreendedorismo e 

Incubação (Beetech) 

1  

Ciências da 

Computação, Letras, 

Direito, Psicologia, 

Ciências Biológicas 

Colaborar na assessoria aos empreendimentos incubados e comunidade 

em geral; Auxiliar a equipe gestora da Beetech em atividades 

relacionadas ao empreendedorismo, divulgação de eventos e 

informações gerais; Auxiliar na manutenção e alimentação de 

informações no site da Beetech e rede social. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Biblioteca 2  
Ciências da 

Computação, História 

Auxiliar nas atividades de implantação do Repositório Institucional; 

Auxiliar no levantamento das produções científicas e na inserção de 

informações nos sistemas e nas atividades que envolvem a área de 

informações digitais. 

Vespertino e, ou, 

noturno 

Centro de Recursos 

Computacionais 

(CERCOMP) 

3  
Ciências da 

Computação. 

Auxiliar na instalação e configuração de sistemas operacionais 

Windows e Linux em estações de trabalho; na instalação e configuração 

de software utilitários e aplicativos; na detecção e remoção de vírus; na 

habilitação de computadores em rede local; na habilitação de 

compartilhamento de impressoras na rede local; no apoio aos usuários 

de desktop na utilização dos recursos computacionais da UFG-REJ. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Coordenação de 

Desenvolvimento 

Institucional e 

Recursos Humanos 

(CODIRH) 

1  

Ciência da 

Computação, Direito, 

Letras 

Auxiliar no recebimento e encaminhamento de processos; na 

elaboração de editais e normas complementares para concursos, na 

elaboração de documentos oficiais, no arquivamento de documentos 

diversos, na manutenção da página da CODIRH. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Coordenação de 

Pesquisa e Inovação 

(COPI) 

1  

Ciências da 

Computação, Letras, 

Direito, Psicologia  

Auxiliar no atendimento e efetiva implementação das ações da 

Coordenação de Pesquisa e Inovação, como atualização de site, 

recepção de documentos; levantamento de pesquisas em geral; na 

divulgação de eventos e informações gerais relacionados à Pesquisa e 

Inovação. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Continua... 
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Local de estágio 
Número 

de vagas 
Subárea Cursos Exigidos Atividades a serem desenvolvidas 

Disponibilidade 

de horário 

Curso de Agronomia 3 

Laboratório de 

Fitopatologia 

(1 vaga) 

Agronomia, 

Engenharia Florestal 

Auxiliar no preparo de meios de cultura, isolamento de fungos e 

bactérias fitopatogênicos; no preparo de material para aulas práticas; na 

manutenção de laminário e coleção de fungos fitopatogênicos; na 

assepsia e esterilização dos materiais; na manutenção material de 

microscopia (microscópios, lupas e acessórios); na assessoria aos 

agricultores e no monitoramento da ferrugem asiática da soja. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Laboratório de 

Agricultura de Precisão 

(1 vaga) 

Agronomia, 

Engenharia Florestal, 

Ciência Biológicas 

(bacharelado) 

Auxiliar na organização dos materiais e equipamentos; na manutenção 

dos equipamentos; no controle e registro de entrada e saída de 

equipamentos e materiais; na orientação quanto ao uso dos 

equipamentos. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Laboratório de 

Entomologia 

(1 vaga) 

Agronomia, 

Engenharia Florestal 

Auxiliar nas atividades de organização dos materiais e equipamentos; 

na manutenção da coleção entomológica. Matutino e, ou, 

vespertino 

Curso de 

Biomedicina 
3 

Laboratórios de 

Imunologia e 

Parasitologia 

(1 vaga) 

Biomedicina, Ciências 

Biológicas 

(bacharelado), 

Enfermagem, 

Medicina 

Auxiliar no preparo de amostras e reagentes; na organização e limpeza; 

no desenvolvimento de técnicas laboratoriais pertinentes à Imunologia 

e Parasitologia; nos cuidados básicos para manutenção dos 

equipamentos; no controle e registro de entrada e saída de materiais; na 

organização e arquivamento de documentos. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Laboratórios de 

Microbiologia e 

Virologia 

(1 vaga) 

Biomedicina, 

Enfermagem 

Medicina 

Auxiliar no preparo de amostras e reagentes; na organização e limpeza; 

no desenvolvimento de técnicas laboratoriais pertinentes à 

Microbiologia e Virologia; nos cuidados básicos para manutenção dos 

equipamentos; no controle e registro de entrada e saída de materiais; na 

organização e arquivamento de documentos. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Laboratórios de 

Bioquímica Clínica, 

Hematologia e Líquidos 

Corporais 

(1 vaga) 

Biomedicina, 

Medicina, 

Enfermagem 

Auxiliar no preparo de amostras e reagentes; na organização e limpeza; 

no desenvolvimento de técnicas laboratoriais pertinentes à 

Laboratórios de Bioquímica Clínica, Hematologia e Líquidos 

Corporais; nos cuidados básicos para manutenção dos equipamentos; 

no controle e registro de entrada e saída de materiais; na organização e 

arquivamento de documentos. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Curso de Ciência da 

Computação 
3 

Laboratórios de Ensino 

 

Ciência da 

Computação 

Auxiliar os alunos na utilização dos programas instalados nos 

computadores dos laboratórios de informáticas; no controle, utilização, 

conservação e manutenção preventiva ou corretiva dos equipamentos; 

na instalação de softwares. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Continua... 
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Local de estágio 
Número 

de vagas 
Subárea Cursos Exigidos Atividades a serem desenvolvidas 

Disponibilidade 

de horário 

Curso de Ciências 

Biológicas 
3 

Laboratório de Anatomia 

Humana e Comparativa e 

Laboratório de 

Morfologia, Biologia 

Celular e Embriologia 

(1 vaga) 

Ciências Biológicas, 

Biomedicina, 

Fisioterapia, 

Enfermagem, 

Medicina, Medicina 

Veterinária, Zootecnia 

Auxiliar no trabalho de dissecação e preparo de material anatômico 

cadavérico; no preparo de material didático; na confecção e 

manutenção do acervo histológico; nas atividades de manutenção e 

organização do acervo e patrimônio dos laboratórios; nas atividades de 

monitoria e visitas monitoradas aos laboratórios; nas demais atividades 

realizadas nas dependências dos laboratórios. 

Matutino, 

vespertino e, ou, 

noturno 

Laboratório de 

Morfologia e Taxonomia 

Vegetal e Laboratório 

Didático de Zoologia e 

Estereoscopia 

(1 vaga) 

Ciências Biológicas, 

Agronomia, Medicina 

Veterinária, Zootecnia, 

Engenharia Florestal 

Auxiliar na coleta e preparação de material didático e na organização 

para as aulas prática dos laboratórios; na organização do material das 

coleções didáticas; na manutenção e organização dos laboratórios. Matutino e, ou, 

vespertino 

Laboratório de Anatomia 

Vegetal e Cultura de 

Tecidos e Laboratório de 

Fisiologia Vegetal 

(1 vaga) 

Ciências Biológicas, 

Agronomia, 

Engenharia Florestal 

Auxiliar na preparação de material didático e na organização para as 

aulas prática; no preparo de lâminas, soluções e reagentes e meios de 

cultivo; na organização, manutenção e limpeza dos laboratórios. 
Matutino e, ou, 

vespertino 

Curso de Direito 1 
Núcleo de Prática 

Jurídica 
Direito 

Auxiliar nas atividades de funcionamento do NPJ-REJ; na organização 

e preparo de material; na supervisão de atividades processuais com 

participação em atividades de prática jurídica junto à comunidade. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Curso de Educação 

Física 

3 

 

 

Núcleo de Práticas 

Corporais (NPC) 

(1 vaga) 

Educação Física 

Auxiliar na orientação e instrução das atividades práticas desenvolvidas 

no NPC; na manutenção dos equipamentos; na assessoria à população 

externa que frequenta a academia de musculação e as salas de ginástica, 

dança e lutas; no preenchimento, controle e arquivamento dos 

documentos. 

Matutino 

Núcleo de Práticas 

Corporais (NPC) 

(1 vaga) 

Educação Física 

Auxiliar na orientação e instrução das atividades práticas desenvolvidas 

no NPC; na manutenção dos equipamentos; na assessoria à população 

externa que frequenta a academia de musculação e as salas de ginástica, 

dança e lutas; no preenchimento, controle e arquivamento dos 

documentos. 

Vespertino 

Núcleo de Práticas 

Corporais (NPC) 

(1 vaga) 

Educação Física 

Auxiliar na orientação e instrução das atividades práticas desenvolvidas 

no NPC; na manutenção dos equipamentos; na assessoria à população 

externa que frequenta a academia de musculação e as salas de ginástica, 

dança e lutas; no preenchimento, controle e arquivamento dos 

documentos. 

Noturno 

Continua... 
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Local de estágio 
Número 

de vagas 
Subárea Cursos Exigidos Atividades a serem desenvolvidas 

Disponibilidade 

de horário 

Curso de 

Enfermagem 
1  

Enfermagem, 

Biomedicina, 

Fisioterapia, Medicina 

Auxiliar na organização e manutenção dos laboratórios; no controle de 

estoque dos materiais de consumo; na preparação de material para aulas 

práticas. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Curso de Engenharia 

Florestal 
2 

Silvicultura e Ecologia 

Florestal 

(1 vaga) 

Engenharia Florestal, 

Agronomia e Ciências 

Biológicas 

(bacharelado) 

Auxiliar nas atividades de campo e de laboratório (implantação, 

condução, beneficiamento, elaboração de laudos, resumos e material de 

divulgação); na coleta e no preparo de materiais e atividades para aulas 

práticas. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Tecnologia de Produtos e 

Manejo Florestal 

(1 vaga) 

Engenharia Florestal 

Auxiliar nas atividades de campo e de laboratório (implantação, 

condução, beneficiamento, elaboração de laudos, resumos e material de 

divulgação); na coleta e no preparo de materiais e atividades para aulas 

práticas. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Curso de Geografia 2 

Laboratório de 

Geoinformação 

(1 vaga) 

Geografia 

(bacharelado), 

Engenharia Florestal, 

Agronomia 

Auxiliar na elaboração e organização de mapas, bancos de dados 

geográficos e bancos de imagens de satélite; na digitalização do acervo 

físico do laboratório. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Laboratório de Ensino de 

Geografia 

(1 vaga) 

Licenciatura em: 

Geografia, Ciências 

Biológicas, História, 

Letras, Matemática, 

Química, Física, 

Educação Física, 

Pedagogia 

Auxiliar na atualização do mural; na organização de documentos; no 

levantamento de pesquisas na área de ensino; na organização e 

divulgação de eventos e informações. 
Matutino e, ou, 

vespertino 

Curso de História 1  História 

Auxiliar na pesquisa e na catalogação de dados e documentos históricos 

para a montagem de espaço virtual ligado ao Laboratório de Ensino e 

Pesquisa em História e ao Centro de Documentação Histórica. 

Vespertino 

Curso de Letras 1  

Ciência da 

Computação, 

Psicologia, História, 

Geografia 

(licenciatura), Letras, 

Pedagogia, Direito, 

Ciências Biológicas 

(licenciatura) 

Auxiliar na manutenção do site do curso; na atualização das redes 

sociais; no atendimento aos alunos no Laboratório de Línguas; na 

manutenção de computadores; no uso de sites educacionais 

direcionados à aprendizagem e ensino de Língua Inglesa e Portuguesa. Matutino e, ou, 

vespertino 

Continua... 
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Local de estágio 
Número 

de vagas 
Subárea Cursos Exigidos Atividades a serem desenvolvidas 

Disponibilidade 

de horário 

Curso de Medicina 

Veterinária 
3 

Laboratórios de 

Microbiologia Veterinária 

e de Análises Clínicas 

Veterinárias 

(1 vaga) 

Medicina Veterinária 

Auxiliar na execução de análises clínicas e microbiológicas; no preparo 

de reagentes e meios de culturas; na organização e manutenção dos 

laboratórios; na autoclavação de materiais. 
Matutino e, ou, 

vespertino 

Laboratório de Anatomia 

e de Patologia Veterinária 

(1 vaga) 

Medicina Veterinária, 

Ciências Biológicas 

(bacharelado), 

Zootecnia, Agronomia 

Auxiliar na montagem de peças anatômicas para fins didáticos, na 

organização e manutenção das coleções; no acompanhamento de visitas 

ao Laboratório de Anatomia Veterinária e ao Museu da Fauna do 

Cerrado; na coleta, conservação e descarte dos cadáveres; na 

manutenção da organização da sala de necropsia. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Laboratório de Práticas 

Veterinárias e 

Laboratório de Sanidade 

Animal 

(1 vaga) 

Medicina Veterinária, 

Biomedicina, Ciências 

Biológicas 

(bacharelado), 

Zootecnia, Agronomia 

Auxiliar no preparo das aulas práticas; nas atividades de rotina; na 

organização e manutenção do laboratório; na organização de eventos. 
Matutino e, ou, 

vespertino 

Curso de Psicologia 3 

Laboratório de Psicologia 

e Processos Psicossociais 

(1 vaga) 

Psicologia 

Auxiliar nas atividades específicas na área de Psicologia Social: na 

organização e divulgação de eventos; no mapeamento de parcerias; na 

organização e manutenção do laboratório. 

Matutino, 

vespertino e, ou, 

noturno 

Laboratório de Psicologia 

e Processos Clínicos 

(1 vaga) 

Psicologia 

Auxiliar nas atividades específicas na área de Psicologia Clínica: na 

organização e divulgação de eventos; no mapeamento de parcerias; na 

organização e manutenção do laboratório. 

Matutino, 

vespertino e, ou, 

noturno 

Laboratório de Processos 

Psicológicos Básicos 

(1 vaga) 

Psicologia, Medicina 

Veterinária, Zootecnia, 

Ciências Biológicas 

(bacharelado) 

Auxiliar no preparo de aulas práticas; na organização e manutenção do 

laboratório; no manejo e manutenção do bem estar animal. Matutino e, ou, 

vespertino 

Curso de Zootecnia 3 

Setor de Fábrica de 

Rações e Ordenha 

(1 vaga) 

Medicina Veterinária, 

Zootecnia 

Auxiliar no controle leiteiro; no manejo reprodutivo dos animais; na 

organização de registros zootécnicos e sanitários do rebanho; na 

supervisão e treinamento dos vaqueiros; na higiene e manutenção da 

sala de ordenha; no planejamento, levantamento e relatório de custos 

de produção de leite; no levantamento de preços e orçamentos de 

matéria-prima para a Fábrica de Rações; na execução das fórmulas de 

rações para os setores de produção. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Setor de Forragicultura e 

Ovinocultura 

(1 vaga) 

Agronomia, Medicina 

Veterinária, Zootecnia 

Auxiliar na manutenção do campo agrostológico; nas áreas de 

pastagens da Fazenda Escola e no setor de forragicultura; nas atividades 

de rotina do rebanho ovino. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Continua... 
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Local de estágio 
Número 

de vagas 
Subárea Cursos Exigidos Atividades a serem desenvolvidas 

Disponibilidade 

de horário 

Curso de Zootecnia 

(Continuação) 
 

Setor de Apicultura e 

Avicultura 

(1 vaga) 

Engenharia Florestal, 

Medicina Veterinária, 

Zootecnia 

Auxiliar nas atividades de rotina dos setores de Apicultura e Avicultura; 

na organização e preparo de material para aulas práticas; na 

manutenção do bem estar animal; na organização das atividades de 

rotina e do espaço de trabalho. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Fábrica de Software 2  
Ciência da 

Computação 

Auxiliar no desenvolvimento contínuo de softwares conforme 

demandas da Regional Jataí. 
Matutino e, ou, 

vespertino 

Hospital Veterinário 2 

Técnica Operatória 

(1 vaga) 
Medicina Veterinária 

Auxiliar na cirurgia e na anestesia de animais de companhia; no 

atendimento da clínica cirúrgica; nas atividades de triagem do paciente 

cirúrgico; no acompanhamento de pacientes no preparo pré-operatório 

e pré-anestésico; no encaminhamento para realização de procedimentos 

cirúrgicos; no acompanhamento dos pacientes no período pós-

anestésico; na organização de fichas cirúrgicas e prontuários dos 

pacientes; na organização da sala de técnica operatória e do centro 

cirúrgico antes, durante e após os procedimentos cirúrgicos em aulas 

práticas. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Clínica Médica de 

Animais de Companhia 

(1 vaga) 

Medicina Veterinária 

Auxiliar nas atividades de rotina do atendimento clínico de animais de 

companhia; na coleta de material para exames e aplicação de 

medicamentos; na organização e preparo de material para aulas 

práticas; na manutenção da saúde e bem estar animal, observando 

normas e legislação que propiciem a saúde pública. 

Matutino e, ou, 

vespertino 

Seccional do Centro 

de Gestão Acadêmica 

(CGA) 

1 Seccional CGA 
Ciência da 

Computação 

Auxiliar no desenvolvimento e na manutenção de sites; na utilização 

dos sistemas de gestão acadêmica; na organização do arquivo 

acadêmico. 

Vespertino 

Serviço de Apoio 

Psicológico e 

Psicopedagógico 

(SAPP) 

2 

Apoio ao serviço 

psicológico e 

psicopedagógico 

Psicologia ou 

licenciaturas em: 

Geografia, Ciências 

Biológicas, História, 

Letras, Matemática, 

Química, Física, 

Educação Física, 

Pedagogia 

Auxiliar no acompanhamento de intervenções psicológicas e 

psicopedagógicas; na confecção de materiais pertinentes aos serviços 

prestados pelo setor. 

Matutino e, ou, 

vespertino 
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EDITAL 001/2016 - ANEXO 2 
 

Tabela de Período Mínimo para Estágio Não Obrigatório na Regional Jataí, UFG 

 

Curso 

Período mínimo para 

realização de estágio 

não obrigatório 

Restrição 

Agronomia 2º  

Biomedicina 3º  

Ciências Biológicas - Bacharelado 3º  

Ciências Biológicas - Licenciatura 3º  

Ciências da Computação 4º  

Direito 2º  

Educação Física - Bacharelado 5º  

Educação Física - Licenciatura 5º  

Enfermagem 5º Aprovação na disciplina Clínica Médica. 

Engenharia Florestal 3º  

Física 2º  

Fisioterapia 6º  

Geografia - Bacharelado 5º  

Geografia - Licenciatura 5º  

História 2º  

Letras - Inglês 2º  

Letras - Português 2º  

Matemática 3º  

Medicina Veterinária 3º  

Pedagogia 3º  

Psicologia 3º  

Química - Bacharelado 2º  

Química - Licenciatura 2º  

Zootecnia 2º  
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EDITAL 001/2016 - ANEXO 3 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS 
 

EDITAL 001/2016 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO 
 

Nome completo: 

Curso: Matrícula: 

Local do estágio: Turno: 

Telefone para contato: E-mail: 

 

Documentação entregue no ato da inscrição: 

□ RG (cópia do Registro de Identidade juntamente coma apresentação do original ou cópia 
autenticada) 

□ Extrato Acadêmico (emitido pelo sistema SIGAA com código de autenticação contendo disciplinas 

com status cursando no semestre/ano sob avaliação). 

□ Declaração de não possuir vínculo empregatício ou receber bolsas (exceto Bolsa Alimentação e, 
ou, Bolsa Moradia) 

□ Laudo Médico atualizado (somente se desejar concorrer às vagas para portador de deficiência) 

 

 

 

É portador de deficiência? (    ) Sim (    ) Não 
 

Qual? 
 _________________________________________________________________________________  

Estou ciente das etapas do processo seletivo constante deste Edital 
e me responsabilizo pelas informações prestadas nesta inscrição. 

 

 

 
 

Jataí, GO, ________/________/________          Assinatura: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destacar para o candidato 

 

Não preencha o quadro abaixo (espaço reservado ao responsável pelo recebimento da inscrição). 
 

 
EDITAL UFG, REGIONAL JATAÍ No. 001/2016 
 
Declaramos que o(a) estudante _________________________________________________________ 

fez inscrição para participar do processo seletivo para vaga de estágio curricular não obrigatório, tendo 

apresentado, neste ato, documentação completa. 
 
Jataí, GO, ________/________/ 2016 
 
Assinatura: 
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EDITAL 001/2016 - ANEXO 4 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________, 

declaro para os devidos fins que não possuo vínculo empregatício, nem recebo bolsa de qualquer 

natureza, e possuo tempo disponível para dedicar-me às atividades de estágio curricular não 

obrigatório no período de vigência da bolsa. 

 

 

 

Data: ________/________/ 2016 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 
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EDITAL 001/2016 - ANEXO 5 
 

Locais e horários de entrega dos documentos de inscrição 
 

Local do estágio 

(conforme Anexo 1) 

Local e horários de entrega dos documentos de inscrição, 

conforme prazo do Edital 

ASCOM Assessoria de Comunicação, Câmpus Jatobá , Bloco da 

Administração, das 8h às 11h ou das 14h às 17h 

Centro de Empreendedorismo e 

Incubação (Beetech) 

Coordenação de Pesquisa e Inovação (COPI), Câmpus Jatobá, 

Bloco 5, Sala 23, das 8h às 11h ou das 14h às 16h30min 

Biblioteca Biblioteca Seccional do Câmpus Jatobá, das 7h às 21h 

CERCOMP Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP), Câmpus 

Jatobá, das 8h às 11h ou das 14h às 17h 

CODIRH Sala da Coordenação de RH, Câmpus Riachuelo, Casarão 

(térreo), das 8h às 11h30min e das 13h30min às 15h 

COPI Coordenação de Pesquisa e Inovação (COPI), Câmpus Jatobá, 

Bloco 5, Sala 23, das 8h às 11h ou das 14h às 16h30min 

Curso de Agronomia Coordenação do Curso de Agronomia, Câmpus Jatobá, Bloco 

4, das 8h às 11h ou das 14h às 16h30min 

Curso de Biomedicina Coordenação do Curso de Biomedicina, Câmpus Jatobá, 

Prédio da Biomedicina, das 8h às 11h ou das 13h30min às 17h 

Curso de Ciência da Computação Coordenação de Ciência da Computação, Câmpus Jatobá, das 

14h às 17h 

Curso de Ciências Biológicas Bloco dos Professores, Câmpus Jatobá, Sala 13, das 8h às 11h 

e das 13h às 16h 

Curso de Direito Coordenação do Curso de Direito, Câmpus Jatobá, das 13h às 

20h 

Curso de Educação Física Coordenação do Curso de Educação Física, Câmpus Jatobá, 

das 8h às 11h ou das 13h30min às 17h 

Curso de Enfermagem Coordenação do Curso de Enfermagem, Câmpus Jatobá, das 

8h às 11h ou das 13h30min às 17h 

Curso de Engenharia Florestal Coordenação do Curso de Engenharia Florestal, Câmpus 

Jatobá, das 8h às 11h ou das 13h30min às 17h 

Curso de Geografia Secretaria da Unidade Acadêmica de Estudos Geográficos, 

Câmpus Riachuelo, das 8h às 11h ou das 13h30min às 17h 

Curso de História Sala da Coordenação de Estágios em História, Câmpus Jatobá, 

das 14h às 21h 

Curso de Letras Secretaria da Coordenação do Curso de Letras, Câmpus Jatobá, 

das 13h às 21h 

Curso de Medicina Veterinária Coordenação do Curso de Medicina Veterinária, Câmpus 

Jatobá, Bloco dos Professores I, Sala 2B, das 8h às 11h e das 

14h às 16h30min 

Curso de Psicologia Coordenação do Curso de Psicologia, Câmpus Jatobá, das 8h 

às 11h e das 14h às 17h 

Curso de Zootecnia Coordenação do Curso de Zootecnia, Câmpus Jatobá, Bloco 

dos Professores, Sala 15, das 7h ás 11h e das 12h às 17h 

Fábrica de Software Coordenação de Ciência da Computação, Câmpus Jatobá, das 

14h às 17h 

Hospital Veterinário Direção do Hospital Veterinário da Regional Jataí, Câmpus 

Jatobá, das 8h às 11h e das 14h às 17h 

CGA Seccional do Centro de Gestão Acadêmica (CGA), das 8h às 

11h e das 13h30min às 17h 

SAPP / COGRAD SAPP, Câmpus Jatobá, Central de Aulas I, Bloco 5, Sala 25, 

das 8h às 11h 
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EDITAL 001/2016 - ANEXO 6 
 

Informações sobre a Avalição Específica 
 

Local do estágio 

(conforme Anexo 1) 
Local, data e horário da Avaliação Específica 

ASCOM Assessoria de Comunicação, Prédio da Administração, dia 22 

de agosto de 2016, às 9h 

Centro de Empreendedorismo e 

Incubação (Beetech) 

Coordenação de Pesquisa e Inovação (COPI), Câmpus Jatobá, 

Bloco 5, Sala 23, dia 23 de agosto de 2016, das 9h às 11h ou 

das 14h às 16h30min 

Biblioteca Biblioteca Seccional do Câmpus Jatobá, 22 de agosto de 2016, 

às 14h 

CERCOMP Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP), Câmpus 

Jatobá, dia 23 de agosto de 2016, às 14h 

CODIRH Sala da Coordenação de RH, Câmpus Riachuelo, Casarão 

(térreo), dia 23 de agosto de 2016, às 9h 

COPI Coordenação de Pesquisa e Inovação (COPI), Câmpus Jatobá, 

Bloco 5, Sala 23, dia 23 de agosto de 2016, das 9h às 11h 

Curso de Agronomia - Vaga do Laboratório de Fitopatologia: Laboratório de 

Fitopatologia, Câmpus Jatobá, Bloco 4, Sala 408, dia 22 de 

agosto de 2016, às 14h 

- Vaga do Laboratório de Agricultura de Precisão: Laboratório 

de Informática, Câmpus Jatobá, Bloco 4, Sala 410, dia 23 de 

agosto de 2016, às 8h 

- Vaga do Laboratório de Entomologia: Laboratório de 

Entomologia, Câmpus Jatobá, Bloco 4, Sala 408, dia 22 de 

agosto de 2016, às 15h30min 

Curso de Biomedicina - Vaga do Laboratório de Imunologia e Parasitologia: 

Laboratório de Parasitologia, Câmpus Jatobá, dia 23 de agosto 

de 2016, às 13h30min 

- Vaga do Laboratório de Microbiologia e Virologia: 

Laboratório de Microbiologia, Câmpus Jatobá, dia 22 de 

agosto de 2016, às 13h30min 

- Vaga do Laboratório de Bioquímica Clínica, Hematologia e 

Líquidos Corporais: Laboratório de Bioquímica Clínica, 

Câmpus Jatobá, dia 22 de agosto de 2016, às 10h 

Curso de Ciência da Computação Laboratório de Ensino de Computação II (LECII), Câmpus 

Jatobá, Bloco 5, dia 22 de agosto de 2016, das 9h às 11h 

Curso de Ciências Biológicas - Vaga do Laboratório de Anatomia Humana e Comparativa e 

Laboratório de Morfologia, Biologia Celular e Embriologia. 

Local: Laboratório de Anatomia Humana e Comparativa, dia 

22 de agosto de 2016, às 8h 

- Vaga do Laboratório de Morfologia e Taxonomia Vegetal e 

Laboratório Didático de Zoologia e Estereoscopia. Local: 

Laboratório de Estereoscopia, Bloco da Xerox, dia 23 de 

agosto de 2016, às 9h 

- Vaga do Laboratório de Anatomia Vegetal e Cultura de 

Tecidos e Laboratório de Fisiologia Vegetal. Local: Bloco de 

Laboratório de Ciências Biológicas e da Saúde, Laboratório de 

Cultura de Tecidos, 2º andar, dia 22 de agosto de 2016, às 8h 

Curso de Direito Prédio do Curso de Direito, Câmpus Jatobá, dia 22 de agosto 

de 2016, às 15h 

Curso de Educação Física Núcleo de Práticas Corporais (NPC), Câmpus Jatobá, dia 23 de 

agostos de 2016, às 15h 
Continua... 
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Local do estágio 

(conforme Anexo 1) 
Local, data e horário da Avaliação Específica 

Curso de Enfermagem Coordenação do Curso de Enfermagem, Câmpus Jatobá, dia 22 

de agostos de 2016, às 14h 

Curso de Engenharia Florestal Sala de Reuniões do Curso de Engenharia Florestal, Câmpus 

Jatobá, dia 23 de agosto de 2016, às 8h 

Curso de Geografia Laboratório de Geoinformação, Câmpus Riachuelo, dia 22 de 

agosto de 2016, às 8h 

Curso de História Sala da Coordenação de Estágios em História, Câmpus Jatobá, 

dia 22 de agosto de 2016, das 15h às 18h 

Curso de Letras Bloco das Ciências Humanas, Câmpus Jatobá, Sala da 

Coordenação de Estágios, dia 23 de agosto de 2016, às 14h 

Curso de Medicina Veterinária - Vaga no Laboratório de Práticas Veterinárias e Laboratório de 

Sanidade Animal: Laboratório de Sanidade Animal, Câmpus 

Jatobá, Bloco 2, Sala 204, dia 22 de agosto de 2016, às 8h 

- Vaga no Laboratórios de Microbiologia Veterinária e de 

Análises Clínicas Veterinárias: Laboratório de Microbiologia 

Veterinária, Câmpus Jatobá, Bloco 2, dia 22 de agosto de 2016, 

às 8h 

- Vaga no Laboratório de Anatomia e de Patologia Veterinária: 

Laboratório de Anatomia Veterinária, Câmpus Jatobá, Sala 11, 

dia 22 de agosto de 2016, às 8h 

Curso de Psicologia - Vaga do Laboratório de Processos Psicológicos Básicos: 

Central de Gabinetes dos Professores, Câmpus Jatobá, Sala 9, 

dia 23 de agosto de 2016, às 8h 

- Vaga do Laboratório de Psicologia e Processos Clínicos: 

Laboratório de Psicologia e Processos Clínicos, Câmpus 

Jatobá, dia 22 de agosto de 2016, às 14h 

- Vaga do Laboratório de Psicologia e Processos Psicossociais: 

Laboratório de Psicologia e Processos Psicossociais, Câmpus 

Jatobá, dia 23 de agosto de 2016, às 14h 

Curso de Zootecnia Câmpus Jatobá, Central de Aulas I, Sala 12, dia 23 de agosto 

de 2016, às 9h30min 

Fábrica de Software Laboratório de Ensino de Computação III (LECIII), Câmpus 

Jatobá, dia 22 de agosto de 2016, às 14h 

Hospital Veterinário Direção do Hospital Veterinário da Regional Jataí, Câmpus 

Jatobá, dia 23 de agosto de 2016, às 14h 

CGA Laboratório de Ensino de Computação II (LECII), Câmpus 

Jatobá, dia 22 de agosto de 2016, das 9h às 11h 

SAPP SAPP, Câmpus Jatobá, Central de Aulas I, Bloco 5, Sala 25, 

dia 23 de agosto de 2016, às 9h 

Critérios de pontuação da Avaliação Específica: 
 

a) Disponibilidade de horário (0,0 a 10,0); 

b) Domínio das ferramentas de Informática (0,0 a 10,0); 

c) Capacidade de comunicação e expressão (0,0 a 10,0); 

d) Domínio de informações e conhecimentos para o exercícios das funções (0,0 a 10,0). 
 

Observação: A nota da Avaliação Específica corresponderá a uma média aritmética das quatro notas 

obtidas para cada um dos critérios citados anteriormente. 

 


