
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL JATAÍ 

 

EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 01/2018 – PROCESSO SELETIVO 
DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DA UFG 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 dos Curso de 

Graduação da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas e Tecnológicas para o 

Programa de Estágio Não Obrigatório. 

 

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

1) Vaga: Laboratório de Ensino de Computação (01 vaga).  

2) Descrição das atividades: Auxiliar na manutenção de hardwares e softwares dos 

Laboratórios de Ensino de Computação. 

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Coordenação do Curso de Ciências da 

Computação das 8h as 12h e das 13h30min as 17h. 

4) Curso do candidato: Ciências da Computação (a partir do 4º período). 

5) Seleção:  

i. Forma: entrevista + extrato acadêmico 

ii. Data: 11/07/2018 

iii. Horário: 13h 30min as 15h 10 min 

iv. Local: Laboratório de Ensino de Computação 3 (LEC 3), Bloco de 

Ciências Exatas, Campus Jatobá 

v. Documento obrigatório na seleção: Formulário de inscrição (disponível 

na coordenação do curso de Ciências da Computação), cópia do extrato 

acadêmico e documento de identificação com foto.  

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 disponíveis na página do curso de Ciências da 

Computação (https://computacao.jatai.ufg.br/). 

https://computacao.jatai.ufg.br/


7) Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018 para o e-mail 

estagiobccufj@gmail.com  

8) Resultado final: 17/07/2018 disponíveis na página do curso de Ciências da 

Computação (https://computacao.jatai.ufg.br/). 

9) Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17 a 23/07/2018, 

na Coordenação do Curso de Ciências da Computação.   

 

CURSO DE FÍSICA 

1) Vaga: Estágio em Física (01 vaga).  

2) Descrição das atividades: desenvolver e aprimorar aulas experimentais de Física 

em formato de vídeo, utilizando os Laboratórios de Física do Curso de 

Licenciatura em Física da REJ e estúdio audiovisual no Prédio de Exatas, 

criando, inclusive, material e instrumentos de avaliação, como novos roteiros de 

aulas experimentais e orientações de relatórios. 

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Secretaria do Curso de Licenciatura em 

Física: segunda a sexta - feira: 9h - 11h e 13h às 17h. 

4) Curso do candidato: Física - licenciatura (do 2º ao 7º períodos). 

5) Seleção:  

i. Forma: entrevista e análise do extrato acadêmico  

ii. Data: 09 e 10/07/2018 

iii. Horário: 14h as 17h 

iv. Local: Laboratório de Eletromagnetismo e Termodinâmica  

v. Documento obrigatório na seleção: Cópia de um documento de 

identificação e a cópia impressa do extrato acadêmico. 

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 disponível no Mural do Prédio de Exatas  

7) Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018 para o e-mail 

fisica.caj@gmail.com  

8) Resultado final: 17/07/2018 disponível no Mural do Prédio de Exatas  
9)  Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17 a 23/07/2018, 

na Secretaria do Curso de Licenciatura em Física.   

 

CURSO DE MATEMÁTICA 

1) Vaga: Estágio em Matemática (01 vaga).  

mailto:estagiobccufj@gmail.com
https://computacao.jatai.ufg.br/
mailto:fisica.caj@gmail.com


2) Descrição das atividades: estudar objetos matemáticos e aprender a trabalhar 

com recursos didático-matemático utilizados no ensino de matemática; auxiliar 

em cursos, projeto e oficinas, para alunos e professores, vinculadas ao CEPEM; 

saber em digitalizar documentos. 

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na coordenação de Matemática das 14h às 17h 

e das 19h às 21h30min 

4) Curso do candidato: Matemática - licenciatura (a partir do 3º período). 

5) Seleção:  

i. Forma: entrevista (A1), média aritmética das notas das disciplinas de 

educação e educação matemática (A2). A nota final (Nf) será Nf = 

(A1+A2)/2 

ii. Data: 10/07/2018 

iii. Horário: 13h 30 min 

iv. Local: CEPEM  

v. Documento obrigatório na seleção: documento de identificação (com foto) e 

a cópia do extrato acadêmico. 

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 no site da COGRAD/REJ/UFG e no painel de 

comunicados da coordenação de matemática e no CEPEM  

7) Recursos devem ser encaminhados de 14 a 15/07/2018 para o e-mail 

cmatematicaufgcaj@yahoo.com.br.  

8) Resultado final: 17/07/2018 disponível no Mural do Prédio de Exatas  

9)  Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17/07/2018, no 

CEPEM no dia 17.07.2018 das 14h às 17h. 

 

CURSO DE QUÍMICA 

1) Vaga: Laboratório de Química Analítica e Físico-Química (01 vaga).  

2) Descrição das atividades: Manipulação de reagentes e vidrarias. execução de 

análises químicas no âmbito laboratorial em nível de complexidade compatível 

com seu nível acadêmico. auxílio aos técnicos de laboratório em atividades 

compatíveis com seu conhecimento acadêmico. Levantamento bibliográfico 

(fichas de segurança) a respeito dos reagentes utilizados em laboratório, assim 

como procedimentos gerais em grau de complexidade compatível com o nível 

acadêmico. Atividades executadas durante o expediente do Laboratório de 

mailto:cmatematicaufgcaj@yahoo.com.br


Química Analítica e Físico-Química (segunda a sexta das 07:30 as 22:40 e nos 

Sábados das 07:30 as 12:00). 

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Secretaria dos cursos de Química, de 

25/06/2018 a 06/07/2018 das 13:30 as 17:00. Levar documento pessoal com foto 

e extrato acadêmico + preencher ficha de inscrição disponível na secretaria do 

curso. 

4) Curso do candidato: Química - licenciatura ou bacharelado (a partir do 2º 

período tendo cursado e ter sido aprovado nas disciplinas de Química Geral 

Experimental Química Analítica Experimental I). 

5) Seleção:  

vi. Forma: Prova escrita (conteúdo das disciplinas de química geral 

experimental e de Química Analítica Experimental I) + entrevista 

vii. Data: 09/07/2018 

viii. Horário: 13h 30min às 15h (prova escrita). A entrevista acontecerá após a 

prova.  

ix. Local: sala 08 – Central de Aulas I  

x. Documento obrigatório na seleção: documento de identificação (com foto) e 

a cópia do extrato acadêmico. 

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 na Secretaria dos cursos de Química. 

7) Recursos devem ser encaminhados de 14 a 15/07/2018 para o e-mail 

quimica.bacharel.rej@gmail.com  

8) Resultado final: 17/07/2018 disponível na Secretaria dos cursos de Química.  

9)  Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17/07/2018, 

Secretaria dos cursos de Química. 

 

Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão da COGRAD da Regional 

Jataí – REJ. 

Jataí, 22 de junho de 2018. 

 

Ana Luisa Aguiar de Castro 

Coordenadora Geral de Estágio – UFG/REJ 
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