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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL CATALÃO 

COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS 

 

 ANEXO 1  

Vagas de Estágio Curricular Não-Obrigatório nas dependências da Regional Catalão/UFG 

 

 

 

 

  Regional Local do Estágio 
Nº de Vagas 

20hs 
Descrição da Vaga 

Catalão 
Coordenação de Extensão e 

Cultura - CEC 
01 

Cursos exigidos:  Qualquer curso de graduação da UFG/RC. 

 

Atividades a serem realizadas: Digitação de textos, desenvolvimento de 

artes gráficas, elaboração de planilhas, arquivamento de documentos, 

atendimento ao público, assessoria em eventos. 

 

Habilidades: Desejável domínio em Corel Draw, conhecimentos básicos em 

registro de informações, arquivo, informática e habilidades administrativas 

mínimas. 

 

Disponibilidade de horário: Vespertino. 
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  Regional Local do Estágio 
Nº de Vagas 

20hs 
Descrição da Vaga 

Catalão 

Unidade Acadêmica Especial 

de Física 
01 

Cursos exigidos: Qualquer curso de graduação da UFG/RC. 

 

Atividades a serem realizadas: Atendimento ao público; organização e 

controle de acervo; auxiliar professores e alunos no uso de acervo; auxiliar nas 

atividades administrativas acadêmicas e cuidar pelo bom andamento das 

atividades propostas pela Secretaria do Curso e manutenção do site; 

atendimento a professores e alunos; organização de materiais e arquivos; 

montagem de experimentos. 

 

Habilidades: Ter boa comunicação, conhecimento básico em 

informática/pacote Office, conhecimento/habilidade em Internet, 

conhecimento em escrita de documentos e redação. 

 

Disponibilidade de horário: Vespertino ou Noturno. 

Laboratório de Materiais e 

Estruturas 
01 

Curso exigido: Engenharia Civil a partir do 6º período. 

 

Atividades a serem realizadas: Auxiliar a coordenação do laboratório e os 

professores em pesquisas que envolvam experimentos; auxiliar atividades nos 

laboratórios e em ensaios de campo; auxiliar nas atividades de limpeza e 

manutenção dos equipamentos dos laboratórios; dentre outras atividades afins. 

 

Habilidades: Conhecimentos básicos de informática. 

 

Disponibilidade de horário: Matutino e Vespertino. 
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  Regional Local do Estágio 
Nº de Vagas 

20hs 
Descrição da Vaga 

Catalão 

Laboratório de Saneamento, 

Hidráulica e Geotecnia 
01 

Curso exigido: Engenharia Civil a partir do 6º período. 

 

Atividades a serem realizadas: Auxiliar a coordenação do laboratório e os 

professores em pesquisas que envolvam experimentos; auxiliar atividades nos 

laboratórios e em ensaios de campo; auxiliar nas atividades de limpeza e 

manutenção dos equipamentos dos laboratórios; dentre outras atividades afins. 

 

Habilidades: Conhecimentos básicos de informática. 

 

Disponibilidade de horário: Matutino e Vespertino. 

Laboratório de Informática da 

Unidade Acadêmica Especial 

de Física 

01 

Cursos exigidos: Qualquer curso de graduação da UFG/RC. 

 

Atividades a serem realizadas: Catalogação e organização dos equipamentos 

do laboratório; assistência aos alunos e professores no uso dos materiais e 

equipamentos pertencentes ao laboratório e assessoria em eventos; assistência 

aos alunos e professores no uso dos materiais e equipamentos pertencentes ao 

laboratório e assessoria em eventos. 

 

Habilidades: Bom conhecimento em informática. 

 

Disponibilidade de horário: Matutino ou Noturno; Matutino ou Vespertino. 
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  Regional Local do Estágio 
Nº de Vagas 

20hs 
Descrição da Vaga 

Catalão 

Laboratório de PFC de Ciência 

da Computação 
01 

Curso exigido: Ciência da Computação. 

 

Atividades a serem realizadas: Manutenção do Laboratório de 

PFC/Pesquisa; guarda dos equipamentos do Laboratório de PFC/Pesquisa e 

manutenção do sítio do Curso de Ciência da Computação. 

 

Habilidades: Programação Web e manutenção de computadores. 

 

Disponibilidade de horário: Diurno. 

Laboratório de Automação e 

Metrologia/Ergonomia/Circuitos 

FENG 

01 

Curso exigido: Engenharia de Produção a partir do 4º período. 

 

Atividades a serem realizadas: Apoio na manutenção e no controle dos 

equipamentos dos laboratórios de Automação e 

Metrologia/Ergonomia/Circuitos; auxílio ao professor e ao técnico de 

laboratório nas atividades práticas desenvolvidas nos mesmos. 

 

Habilidades: Conhecimentos básicos de informática em nível de software, 

ser inovador, determinado e com capacidade de realização. É desejável inglês 

técnico básico e conhecimentos básicos de informática em nível de hardware. 

 

Disponibilidade de horário:  Matutino e/ou Vespertino. 
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  Regional Local do Estágio 
Nº de Vagas 

20hs 
Descrição da Vaga 

Catalão 

Laboratórios de Enfermagem 01 

Curso exigido: Enfermagem. 

 

Atividades a serem realizadas:  Digitação de textos, elaboração de planilhas, 

arquivamento de documentos, atendimento ao público, assessoria em eventos. 

 

Habilidades:  Habilidade técnica em procedimentos de enfermagem.  

Conhecimentos básicos em registro de informações, arquivo, informática e 

habilidades administrativas mínimas. 

 

Disponibilidade de horário:  Vespertino/Noturno 

Coordenação de Administração 

e Finanças - CAF 
01 

Cursos exigidos: Administração, Engenharia Civil, Engenharia de Minas e 

Engenharia de Produção. 

 

Atividades a serem realizadas: Auxílio na confecção e controle de planilhas 

de dados; auxílio na manutenção da página eletrônica da CAF; auxílio na 

Gestão Documental; auxílio na elaboração dos Relatórios de Gestão; auxílio 

na elaboração de projetos institucionais. 

 

Habilidades: Editores de texto, planilhas, banco de dados e páginas 

eletrônicas. 

 

Disponibilidade de horário:   Matutino/Vespertino. 
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