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SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA O ICHI

O Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI informa a abertura de processo
seletivo para estágio remunerado. Para candidatar-se o discente deve atender aos seguintes
requisitos:
-  Ser  aluno  dos  cursos  de  Sistemas  de  Informação,  Engenharia  da  Computação  ou
Automação,  ou  ser  aluno  de  qualquer  curso  da  FURG  com  experiência  técnica  em
informática comprovada;
- Possuir conhecimentos em informática; e
- Ter aptidão para trabalhar com público.
Para realização da inscrição os candidatos deverão comparecer na secretaria do ICHI até às
17:30  do dia  09  de  março  para  preenchimento  do  formulário  de  inscrição.  A seleção
ocorrerá em duas fases:
1) através de prova de conhecimentos gerais de informática a ser aplicada dia 12 de março
às 13:30 no LTI, sala 4107.
2)  Prova prática  a  ser  aplicada  após a  fase  1,  no  dia  13 de  março  com horário  a  ser
divulgado.
Carga horária: 30 horas semanais
Turno: manhã e tarde
Remuneração: valor atual de estágio + auxílio transporte

Atividades desenvolvidas:
De forma geral, o trabalho a ser desenvolvido consiste em:
- Atendimento no laboratório (telefone, e-mail, etc.);
- Atividades de assessoramento aos usuários na utilização de sistemas remotos ou em suas
instalações, de modo a superar qualquer perda de performance ou dificuldade de utilização;
- Preparação de ambiente de reuniões;
- Atividades voltadas para solucionar os problemas que dificultem a navegabilidade entre
as páginas ou impeçam o usuário da plena utilização de website, Intranet ou Internet;
- Recuperação de panes informáticas;
- Serviço de instalação de equipamentos de informática e programas de computador;
-  Manutenção  em  TI,  ou  seja,  disponibilização  para  o  usuário  final  de  modificações
necessárias  ao  sistema  para  atender  a  alterações  técnicas,  aprimorar  os  recursos,
características técnicas dos programas e para corrigir falhas no sistema;

Outras informações podem ser obtidas através do e-mail: suporteichi@gmail.com
Laboratório de Tecnologia da Informação Documentária – LTI
Pavilhão 4, sala 4107
Campus Carreiros - Universidade Federal do Rio Grande

Derocina Alves Campos Sosa
Diretora do ICHI


