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EDITAL 089/2013 - PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO 

CAMPUS OURO PRETO 
  

1. ÁREA/ÁREA DE CONHECIMENTO/HABILITAÇÃO/VAGA/CARGA HORÁRIA  

 

ÁREA 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO HABILITAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA VAGA 
LOCAL DE 

TRABALHO 

Tecnologia 
da 

Informação 

Desenvolvimento 
De Software 

Acadêmico em 
Ciências da 

Computação ou 
Engenharia da 

Computação ou 
Sistemas de 

Informação ou outro 
curso superior na 

área de Tecnologia 
da Informação, 

cursando do terceiro 
período em diante. 

06 H/DIA 01 
IFMG – 

Campus Ouro 
Preto 

 

- Cargo: Estagiário de Tecnologia da Informação. 

- Bolsa: O estagiário receberá a título de Bolsa de Estudo R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), além 

de Auxílio Transporte no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais). 

- Funções: 

• Desenvolver, documentar e manter softwares. 

• Buscar soluções de softwares para as demandas da instituição. 

• Exercer outras funções na área de TI. 

- Requisitos mínimos exigidos: 



Ser acadêmico em Ciências da Computação ou Engenharia da Computação ou Sistemas de 

Informação ou outro curso superior na área de Tecnologia da Informação, cursando do terceiro 

período em diante. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

Os interessados deverão, no período de 06/06/2013 a 16/06/2013, se inscrever no site do IFMG – 

www.ifmg.edu.br, por meio do link “Concursos”, e enviar currículo para o e-mail 

ti.ouropreto@ifmg.edu.br com o seguinte assunto: “Programa de Seleção para Estágio 

Remunerado em Desenvolvimento de Software”. 

3. DO PERÍODO DO ESTÁGIO 

 

O período de duração do estágio será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por até 02 (dois) 

anos, de acordo com a Lei de Estágio (Lei nº 11.788/08). 

 

4.  DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1. Análise de currículo: 

Deverão compor o currículo: 

- Dados para contato e dados pessoais; 

- Formação acadêmica até o momento; 

- Ferramentas na área afim que já domina;  

- Projetos já desenvolvidos; 

- Possíveis experiências profissionais já tidas em empresas/escola/projetos de pesquisa/universidade; 

- Documentos que comprovem as informações prestadas no currículo; 

- Outros dados relevantes em consonância com os requisitos pedidos. 

 

4.1.1. Os currículos serão avaliados segundo adequação aos requisitos mínimos exigidos, 

explicitados no item 1. Os candidatos aprovados na etapa de análise de currículo serão contatados no 

telefone e e-mail informados no currículo. 

 

4.2 Prova escrita:  

- Só participaram desta etapa os candidatos aprovados na etapa de análise de currículos. 



- A prova escrita será composta de 20 (vinte) questões de múltipla escolha. 

- A prova escrita será realizada no dia 21/06/2013, das 09h às 12h, na Coordenação de Tecnologia da 

Informação, do IFMG - Campus Ouro Preto, Rua Pandiá Calógeras, 898, Bauxita – Ouro Preto. 

- Os conteúdos a serem abordados pela prova escrita serão Lógica de programação, Conceitos de 

linguagem de programação, Conceitos de Banco de Dados, SQL. 

 

4.3 Entrevista:  

- A lista com o nome, data e hora das entrevistas, será divulgada no site www.ifmg.edu.br no dia 

25/06/2013, a partir das 12hs.  

- A entrevista será individual. O candidato será questionado sobre algumas questões da área e sobre 

as informações contidas em seu currículo, dentre outras necessárias. 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

- Não serão considerados currículos enviados após o prazo estabelecido no item 1. 

- Os candidatos deverão comparecer na data e no horário da realização da prova escrita e das 

entrevistas, munidos de documento de identidade oficial com foto. 

- O candidato que não comparecer à alguma das etapas de seleção estará automaticamente eliminado 

do processo.  

- Informações: (31) 3559 2125 / Gerência de Gestão de Pessoas – IFMG Campus Ouro Preto. 

6. DOS RECURSOS 

 

• Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser dirigidos a Comissão Interna de 

Seleção e protocolados no setor de Recursos Humanos do IFMG, Campus Ouro Preto, 

situado a Rua Pandiá Calógeras, 898, Bauxita, Ouro Preto - MG. 

• Os recursos serão julgados pela Comissão Interna de Seleção, formada pela coordenadora de 

Eventos e Projetos, por um representante da Pedagogia, pelo Chefe de Gabinete e por um 

representante da Gerência de Gestão de Pessoas do campus Ouro Preto. 

• O candidato poderá recorrer da decisão quanto ao julgamento das etapas do Processo Seletivo 

no prazo de 1 (um) dia útil, contado da data de publicação do resultado. 



• Não será aceito recurso via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 

• Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos. 

• Os recursos interpostos fora do prazo serão indeferidos. 

• Recursos cujo teor desrespeite a Comissão Interna de Seleção serão indeferidos sem 

julgamento do mérito. 

 

7. DO RESULTADO FINAL 

 

- A lista com o nome dos candidatos aprovados nas etapas de prova escrita e entrevista será 

divulgada no site www.ifmg.edu.br.  até o dia 28/06/2013. 

 

- O IFMG entrará em contato com os aprovados para execução dos procedimentos de formalização 

do estágio. 

 

Belo Horizonte, 04 de junho de 2013.  

 

CAIO MÁRIO BUENO SILVA 
Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 


