
 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO CER 2019 – ESTAGIÁRIO TI 
 

 

  

DIVULGAÇÃO DE VAGA 

 

O CER Diamantina, através do setor de Gestão de Pessoas, realiza Processo Seletivo para: 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

Nº de vagas: 03  

 

Requisitos 

Obrigatórios: 

Estar cursando a partir do 6º 

período de Sistema de Informação 

na UFVJM  

Cópia do comprovante de matrícula  e Histórico 

escolar. 

Disponibilidade: Trabalhar 4h/dia 

(manhã ou tarde) 

Expressar essa disponibilidade na ficha de inscrição. 

Os requisitos obrigatórios deverão ser devidamente comprovados no ato da inscrição, por meio dos documentos acima 

indicados. A ausência dos documentos comprobatórios no ato da inscrição acarretará a desclassificação do candidato. 

Regime de 

contratação: 

Convênio com UFVJM 

Jornada de 

Trabalho: 

20h semanais - 2ª a 6ª feira 

Duração: 3 meses (setembro/19 a janeiro/20) 

Bolsa: Não remunerado                      

Benefícios: Seguro de vida (pago pela UFVJM)      

 

Etapas: 

Inscrição: Presencial. Poderá ser realizada, por terceiros, mediante procuração, desde 

que sejam apresentados todos os documentos comprobatórios dos requisitos obrigatórios. 

O candidato que não apresentar os comprovantes exigidos nos requisitos obrigatórios no 

ato da inscrição será automaticamente desclassificado. 

Análise de currículo e documentação comprobatória: Serão classificados todos os 

candidatos que apresentarem os requisitos obrigatórios devidamente comprovados 

conforme a divulgação da vaga.  

Entrevista individual: Classificatório. Pontuação Máxima: 10 (dez) pontos. 

Classificação 

Final: 

 Serão classificados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% na média das notas das 
etapas (currículo e entrevista). Serão desclassificados os candidatos que obtiverem 
média inferior a 60%.   

 Os candidatos classificados neste processo seletivo irão compor um cadastro de reserva, 
por ordem de pontuação final, para ser utilizado de acordo com a necessidade da 
Instituição. 

 A aprovação e convocação do candidato no processo seletivo não lhe assegura o direito de 
contratação, mas apenas sua expectativa, segundo a ordem de classificação. 



 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO CER 2019 – ESTAGIÁRIO TI 
 

 

INSCRIÇÃO 

Data: 26 a 30/08/19                               Horário: 15h às 18h 

Local: Recepção CER – Rua Coronel Manoel César, 180, Presidente. 

Documentos Necessários: 

 Currículo atualizado contendo todas informações necessárias para análise; 

 Cópia do RG 

 Cópia dos documentos comprobatórios dos requisitos obrigatórios; 

 Cópia do comprovate de endereço. 

*A inscrição será efetivada, mediante protocolo de inscrição, após entrega de todos documentos exigidos nesta 

divulgação. 

**Não serão recebidos documentos originais. 

***A participação do candidato no processo seletivo implicará no seu pleno conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste processo seletivo, das quais não poderá alegar desconhecimento, sendo, igualmente, 

de sua responsabilidade o acompanhamento das informações divulgadas na Instituição. 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATA HORÁRIO DIVULGAÇÃO 

26 a 30/08/19 15h às 18h Inscrição 

02/08/19 Até às 17h Divulgação dos classificados na análise do currículo 

03/08/19 Conforme cronograma Entrevista individual 

04/08/19 Até às 17h Divulgação Final da Classificação 

05/08/19 08h às 17h Apresentação de pedido de esclarecimento (se houver) 

06/08/19 08h às 17h Retorno do pedido de esclarecimento (se houver) 

*Apresentação de pedido de esclarecimento (se houver): Deverá ser feito por escrito, na recepção do CER, e deverá 

conter, data, nome do candidato, e-mail e pedido de esclarecimento. 

**Análise do pedido de esclarecimento (se houver) e retorno: Por e-mail. 

As datas e horários deste cronograma estão sujeitos à alteração, conforme necessidade da Instituição. 

Estarão desclassificados do presente Processo Seletivo os candidatos que não comparecerem para realizar qualquer 

uma das etapas, ou chegar após o horário marcado. Tolerância máxima: 5min. 

 
Diamantina, MG, 23 de agosto de 2019 
 
 
Gestão de Pessoas 


