
 

 

PROCESSO SELETIVO 

Programa de Estágio 2022 

 

Inscrições abertas 
Período de inscrição: 23 a 31.05.2022  

             Quem buscamos?  

Alunos cursando nível superior nas seguintes áreas: 
Administrativa, Tecnologia da Informação, 
Comunicação, Ciências Políticas e Jurídica. 

             Qual a jornada diária?  

06 horas diárias de segunda à sexta-feira. 

             Quais os benefícios?  

Bolsa estágio no valor de R$ 1.125,69 (um mil, cento e 
vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos) e auxílio-
transporte de R$10,00 (dez reais) por dia efetivamente 
estagiado. 

             Como participar?  

A seleção será realizada em duas etapas. Para se 
inscrever, o candidato deve ter ciência do conteúdo do 
edital e encaminhar o formulário de inscrição (anexo I) e 
documentos comprobatórios para o e-mail 
codep.cggp@previc.gov.br até o dia 31.05.2022. 

Caracterização das vagas: 

CÓDIGO A1 – ADMINISTRATIVA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções básicas de 
administração pública e informática básica 

ATIVIDADES: Atendimento ao público; Apoio na gestão 
de documentos e processos físicos ou eletrônicos; Apoio 
na gestão de processos, projetos e planejamento 
estratégico; Apoio na elaboração de minutas de 
documentos oficiais; Apoio na gestão de patrimônio e 
logística; Acompanhar a rotina dos processos de 
auditoria; Suporte às atividades financeiras, contábeis e 
fiscais; e outras atividades correlatas. 

CURSOS: Administração de Empresas; Administração 
Pública; Secretariado Executivo; Gestão de RH; Gestão 
Pública 

VAGAS: 1 vaga + CR 

CÓDIGO A2 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – JAVA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lógica de 
programação; Algoritmos; Estrutura de dados; Técnica e 
práticas de desenvolvimento em Java; e Operações em 
banco de dados. 

ATIVIDADES: Apoio nas atividades de desenvolvimento 
de sistemas em Java; Levantar e avaliar requisitos, 
desenvolver funcionalidades e realizar testes; 
Desenvolver e acompanhar rotinas de extração; 
Transformação e carga de dados (ETL) 

CURSOS: Sistemas de Informação; Ciências da 
Computação; Engenharia da Computação; Engenharia 
de Softwares. 

VAGAS: 1 vaga + CR 

 

 

CÓDIGO A3 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PHP 
(HYPERTEXT PREPROCESSOR) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lógica de 
programação; Algoritmos; Estrutura de dados; Técnica 
e práticas de desenvolvimento em PHP; e Operações 
em banco de dados. 

ATIVIDADES: Apoio nas atividades de desenvolvimento 
de sistemas em PHP; Levantar e avaliar requisitos, 
desenvolver funcionalidades e realizar testes; 
Desenvolver e acompanhar rotinas de extração; 
Transformação e carga de dados (ETL). 

CURSOS: Sistemas de Informação; Ciências da 
Computação; Engenharia da Computação; Engenharia 
de Softwares 

VAGAS: 1 vaga + CR 

CÓDIGO A4 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 
GOVERNANÇA DE TI 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Noções básicas 
sobre ativos de TI - processos, infraestrutura e 
desenvolvimento 

ATIVIDADES: Realizar atendimentos aos usuários 
internos e externos; Auxiliar no desenvolvimento de 
relatórios, processos, projetos e planos de TI 

CURSOS: Sistemas de Informação; Ciências da 
Computação; Engenharia da Computação; Engenharia 
de Softwares 

VAGAS: 1 vaga + CR 

CÓDIGO A5 – COMUNICAÇÃO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções básicas de 
comunicação social e Informática básica. 

ATIVIDADES: Atendimento ao público; Apoio na gestão 
de documentos e processos físicos ou eletrônicos; 
Apoio na elaboração de minutas de documentos 
oficiais; Redação de comunicados, textos jornalísticos, 
materiais de divulgação e clipping; Apoio na gestão de 
páginas e redes sociais na internet e intranet; e Outras 
atividades correlatas. 

CURSOS: Comunicação social; Jornalismo; Marketing; 
Publicidade e Propaganda 

VAGAS: CR 

CÓDIGO A6 – JURÍDICA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções básicas de 
direito administrativo e Informática básica. 

 

 

ATIVIDADES: Atendimento ao público; Apoio na gestão 
de documentos e processos físicos ou eletrônicos; Apoio 
na elaboração de minutas de documentos oficiais; Apoio 
na elaboração de minutas de pareceres jurídicos; 
Pesquisa de legislação, jurisprudência e doutrina 
jurídica; e Outras atividades correlatas. 

CURSO: Direito 

VAGAS: CR 

CÓDIGO A7 – CIÊNCIA POLÍTICA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções básicas de 
processo legislativo e Informática básica. 

ATIVIDADES: Atendimento ao público; Monitoramento 
e pesquisa de proposições legislativas; Apoio na 
elaboração de relatórios, análises e documentos oficiais, 
e Acompanhamento de audiências públicas. 

CURSO: Ciência Política 

VAGAS: 1 vaga + CR 

 

Atente-se às etapas de seleção! 

Acesse o edital completo acesse aqui 

 

 

 

 

   

 

https://drive.google.com/file/d/1ifu6NJaQ6sfrm7qXNcSNEeR2QY5BhImP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ifu6NJaQ6sfrm7qXNcSNEeR2QY5BhImP/view?usp=sharing

