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 RETIFICAÇÃO Nº 2 - EDITAL Nº 65/2013 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - ESTAGIÁRIO 

IFMG - CAMPUS BAMBUÍ 
 

 O EDITAL nº 65, de 23 de abril de 2013 – Processo Seletivo Simplificado destinado à seleção 

de candidatos para o preenchimento de vagas de estágio não-obrigatório ofertado pelo Campus 

Bambuí, fica retificado conforme se segue: 

 

Onde se lê:   

1 – DAS VAGAS – Nível Superior/Requisitos Mínimos (habilitação) 

NÍVEL SUPERIOR 

Área de 

conhecimento 
Área de atuaçao 

Requisitos 

Mínimos ( habilitação) 

 

Educação 

Fisica 

Assistência 

Estudantil 

- Matrícula e frequência regular, a partir do 5º período em curso Superior de 

Educação Física 

 

Comunicação 
Comunicação 

Social 

- Matrícula e frequência regular em curso de Jornalismo ou Comunicação Social, 

cursando do 4º ao 7º período 

Informática RH 
- Matrícula e frequência regular em curso superior de informática; 

-conhecimento windows, linux, broffice 

Psicologia 
Assistência 

Estudantil 

- Cursar, a partir do 7º. período, o curso de Psicologia;  

- Adequadas condições físicas e mentais necessárias à prática da psicologia. 

Administração, 

Informática 

ou Pedagogia  

 

Comissão 

Permanente de 

Avaliação -  

CPA 

-Ter conhecimento e experiência com os programas word, excel, power point, bem 

como navegação e pesquisa na internet; 

- Boa comunicação e bom relacionamento interpessoal; 

Administração, 

ou  

Informática  

Coordenadoria de 

atividades de 

Extensão 

 

-Bom relacionamento interpessoal; 

-Dinamismo; 

-Vontade de aprender e de trabalhar; 

-Ter conhecimentos administrativos; 

-Ser de curso superior. 

Administração

ou  

Informática 

Diretoria de 

Ensino  

-Noções de Organização e arquivamento; 

-Boa caligrafia e fluência verbal; 

-Bom relacionamento para atendimento ao público. 

Zootecnia, 

Agronomia, 

Medicina 

veterinária 

Fábrica de ração / 

Laboratório de 

Bromatologia 

 

Cursando a partir do 5º período, Zootecnia, Agronomia, Medicina veterinária 

http://www.ifmg.edu.br/


 

 

Leia-se: 

 

1 – DAS VAGAS – Nível Superior/Requisitos Mínimos (habilitação) 
 

 

NÍVEL SUPERIOR 

Área de 

conhecimento 
Área de atuaçao 

Requisitos 

Mínimos ( habilitação) 

 

Educação Fisica 
Assistência 

Estudantil 

- Matrícula e frequência regular, em curso Superior de Educação Física concluído 

até o 4º período.  

Comunicação 
Comunicação 

Social 

- Matrícula e frequência regular em curso de Jornalismo ou Comunicação Social, 

concluído até o 3º período e cursando do 4º ao 7º período. 

Informática RH 

- Matrícula e frequência regular em curso superior de informática; 

-Conhecimento em software livre; 

-Conhecimento em linguagem de programação, Php, java. 

Psicologia 
Assistência 

Estudantil 

- Matrícula e frequência regular em curso superior  

de psicologia, concluído até o 5º período e cursando a partir do 6º período. 

Administração, 

Informática ou 

Pedagogia  

 

Comissão 

Permanente de 

Avaliação -  

CPA 

Matrícula e frequência regular em curso superior de Administração, Informática ou 

Pedagogia; 

-Ter conhecimento e experiência com os programas word, excel, power point, bem 

como navegação e pesquisa na internet; 

- Boa comunicação e bom relacionamento interpessoal; 

 

Administração, 

ou  

Informática  

Coordenadoria  

de Extensão –  

COORDEX 

 

-Matrícula e frequência regular em curso superior de Administração, Informática  

-Bom relacionamento interpessoal; 

-Dinamismo; 

-Vontade de aprender e de trabalhar; 

-Ter conhecimentos administrativos; 

-Ser de curso superior. 

Administraçãoo

u  

Informática 

Diretoria de 

Ensino  

-Matrícula e frequência regular em curso superior de Administração, Informática; 

-Noções de Organização e arquivamento; 

-Boa caligrafia e fluência verbal; 

-Bom relacionamento para atendimento ao público. 

Zootecnia, 

Agronomia, 

Medicina 

veterinária 

Fábrica de ração 

/ 

Laboratório de 

Bromatologia 

 

- Matrícula e frequência regular em curso superior Zootecnia, Agronomia ou 

Medicina Veterinária, com o 4º período concluído e cursando a partir do 5º 

período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Onde se lê: 

ANEXO IV – CRONOGRAMA - Entrevista/local 

 

 

Entrevista (2ª etapa) A partir de 14/05/2013 Prédio: RH - Campus Bambuí 

 

 

 

 

Leia-se: 

ANEXO IV – CRONOGRAMA - Entrevista/local 

 

 

Entrevista (2ª etapa) A partir de 14/05/2013 
Será divulgado juntamente com 

a convocação para entrevista 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 02 de maio de 2013. 
 

Caio Mário Bueno Silva 

Reitor do IFMG 


