
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
 

CHAMADA INTERNA PARA ESTÁGIO DE LABORATÓRIO 

ATIVIDADE: Estagiário Voluntário dos Laboratórios do Departamento de 
Eletroeletrônica 

Curvelo, 06 de fevereiro de 2020. 

 

O Departamento de Eletroeletrônica (DEE) do CEFET-MG, Unidade Curvelo, 
representada pelo Coordenador de Laboratório Prof. Allan Ferreira Pinto, torna 
público aos alunos da Unidade Curvelo, o processo para seleção de um 
estagiário voluntário para os Laboratórios do Departamento de Eletroeletrônica do 
Campus X – Curvelo, nos termos estabelecidos na presente chamada interna.  

 

1. Objetivos Gerais 
1.1. Ser capaz de atuar no projeto elétrico e execução, pertinente ao 

laboratório; 
1.2. Compreender e auxiliar na elaboração e preparação de aulas práticas no 

laboratório; 
1.3. Aprender a rotina administrativa do laboratório (manutenção de 

equipamentos, solicitações de compra, atualização de inventário, etc.). 
 
2. Atividades 

2.1. Auxiliar nas alterações no projeto elétrico do laboratório e execução 
destas; 

2.2. Elaborar as práticas de laboratório em conjunto com o professor da 
disciplina; 

2.3. Auxiliar a preparação de aulas práticas no laboratório; 
2.4. Auxiliar o professor durante as aulas práticas no laboratório; 
2.5. Auxiliar o professor responsável pelo Laboratório na parte administrativa 

deste (manutenção de equipamentos, solicitações de compra, atualização 
de inventário, etc.). 

 
3. Condições para candidatar-se à vaga  

3.1. Estar regularmente matriculado em um curso técnico do CEFET – MG; 
3.2. Ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas 

semanais, sem prejuízo de suas atividades curriculares; 
3.3. Estar em dia com suas obrigações acadêmicas junto ao CEFET-MG; 
3.4. Não possuir vínculo empregatício; 
3.5. Não ser beneficiário de algum tipo de bolsa do CEFET- MG. 

    

4. Das Inscrições 
4.1. Período: de 10 de fevereiro à 11 de fevereiro de 2020;       
4.2. Local: Laboratório de Máquinas Elétricas, 

Rua Raymundo Mattoso, 900 Bairro Santa Rita Curvelo - Minas Gerais 
4.2.1. Contato: Prof. Allan F. Pinto 
4.2.2. Horário: Horário comercial. 

4.3. Documentação necessária: 
Currículo; 
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Histórico Escolar do curso em andamento. Os alunos que já concluíram o 
Curso Técnico devem apresentar o Histórico completo deste.  

 
5. Natureza do Estágio e Vigência do Contrato 

5.1. O estágio nos Laboratórios do Departamento de Eletroeletrônica é 
voluntário.  

5.2. A vigência do contrato será de 6 meses.  
 
6. Processo de Seleção 

6.1. Inscrição: 10 de fevereiro à 11 de fevereiro de 2020; 
6.2. Divulgação da lista dos candidatos com o cronograma de entrevista: 12 de 

fevereiro de 2020. 
6.3. Período de entrevistas: 13 à 14 de fevereiro de 2020. 
6.4. Divulgação dos Resultados: 14 de fevereiro de 2020. 

 
7. Vagas 

7.1. Será ofertada 01 vaga para estagiário voluntário nos Laboratórios do 
Departamento de Eletroeletrônica – DEECV; 

7.2. Os candidatos classificados comporão o cadastro de Estagiários de 
Laboratório e serão contratados à medida das necessidades do 
Departamento e de acordo com a ordem de classificação, dentro da 
validade desta chamada. 

 
8. Da Validade 

8.1. A presente chamada interna terá validade de 06 meses, a contar da data 
da Homologação do Resultado Final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Allan Ferreira Pinto 

Coordenador de Laboratório do Curso de Eletrotécnica 
Campus X - Curvelo 

 
 
 
 

Curvelo, 06 de fevereiro de 2020. 


