VAGA DE ESTÁGIO

A Coordenação de Estágios do Instituto Master de Ensino Presidente Antônio
Carlos, por meio deste, torna público para o conhecimento dos alunos dos cursos
de: Administração de Empresas, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica
e Engenharia Civil a abertura do processo de seleção com vistas ao
preenchimento de vaga para estágio, conforme se segue:
1) Da função
Engenharia de Produção e Civil ‐ Acompanhar o gerenciamento da rotina da
Superv. de Manutenção; Gestão do sistema de saúde, segurança e meio ambiente.
Administração e Engenharia Mecânica ‐ Acompanhamento, controle e
sistematização dos indicadores da área (HE, EPIs, Treinamentos, REC, RAQA,
Restrição de velocidade, Falhas de DP, PDM de Via Permanente, etc); Montagem
de material para a reunião de gerenciamento de rotina.

2) Períodos
A partir do 2º período com termino previsto para Dezembro de 2018 a Junho de
2019.
3) Do local
Uberlândia x Araguari

4) Candidatos
Feminino/Masculino (Ambos os sexos)
Das Normas Gerais do Processo
Número
de 20
Vagas
Carga Horária
6h
Benefícios
VT + VR + AM + Seguro de Vida
Data seleção
Processo
O aluno interessado deverá fazer a inscrição através dos
Seletivo
seguintes sites:
 https://estagiovli.selecty.com.br/vaga/5755/vaga‐
para‐estagio‐superior‐em‐araguari‐mg‐brasil



Requisitos
Básicos

Início do Estágio
Disposições
Gerais

https://estagiovli.selecty.com.br/vaga/5769/vaga‐
para‐estagiario‐superior‐em‐uberlandia‐mg‐brasil

‐ Desejável estar cursando a partir do 2º período
‐ Bons conhecimentos com o pacote Office;
‐ Idade desejável entre 18 e 30 anos
‐ Pró‐atividade, responsabilidade, iniciativa, organização,
comprometimento, capacidade de negociação e bom
relacionamento interpessoal, e bom trabalho em equipe
Entre Julho e Agosto
Constituem motivos para a cessação automática do estágio:
I – A conclusão ou abandono do curso e o trancamento de
matrícula
II – O não cumprimento de qualquer dos compromissos
firmados no Termo de Compromisso de Estágio;
III – A não confirmação de matrícula no início de cada período
letivo.
O Termo de Compromisso de Estágio poderá ser rescindido
por qualquer uma das partes, sem justificativa, por
notificação feita por escrito com antecedência mínima de 30
(trinta) dias.

