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EDITAL DE CHAMADA PARA ESTÁGIO 
 
 
 

1. Preâmbulo: 
 
1.1. O Instituto Rondon Minas, por meio do Projeto Rondon® Local Direitos Humanos, 
torna público que estarão abertas as inscrições para SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
para desenvolver atividades no Programa Judicial de Conciliação para Remoção e 
Reassentamento Humanizados de Famílias do Anel Rodoviário e BR-381. 
1.2. Este processo de seleção refere-se a ações de assistência jurídica e 
desenvolvimento urbano vinculadas às comunidades atendidas pelo Programa ao 
longo do Anel Rodoviário de Belo Horizonte e BR-381, a saber: Vila da Paz, Vila Pica 
Pau, Vila da Luz e Bairro Bom Destino.  
 
2. Objetivos:  
 
- Contribuir para o desenvolvimento profissional de estudantes de ensino superior de 
Minas Gerais, por meio de vivência e contribuição acadêmica junto às ações sociais 
realizadas pelo Programa Judicial de Conciliação nas comunidades residentes às 
margens do Anel Rodoviário de Belo Horizonte 
- Promover ações sociais nas áreas da saúde, habitação, educação, assistência 
social, Programa Judicial de Conciliação, através da prática do estágio. 
 
3. Atividades a serem desempenhadas pelo estagiário:  
 
3.1. Eixo Assistência Social e Saúde: 
- Acolhimento e acompanhamento jurídico às famílias atendidas pelo programa. 
 
3.2. Eixo Socioeducativo: 
- Participar da organização e na execução de oficinas socioeducativas com foco na 
geração de renda; auxiliar os profissionais técnicos nas atividades de cadastramento, 
análise e tabulação dos dados coletados.  
 
3.3. Eixo Urbanismo: 
- Participação e auxílio no planejamento e desenvolvimento de ações concernente à 
projetos de habitação de interesse social. 
 
3.4. Eixo Tecnologia da Informação: 
- Auxiliar nas atividades de desenvolvimento e manutenção de sistemas de 
informação, web site, suporte técnico ao usuário e infraestrutura de informática. 
  
4. Do cronograma:  
 
- Data das Inscrições: 28 de julho a 07 de agosto de 2016 
- PRÉ-SELEÇÃO: análise curricular: até 08 de agosto de 2016. 
- Divulgação dos aprovados: 09 de agosto de 2016 (Divulgação no site Institucional) 
- Entrevista: 10, 11 e 12 de agosto de 2016 
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- Início das atividades: 15 de agosto de 2016  
 
5. Das inscrições: 
 
- As inscrições serão feitas via formulário on-line no endereço eletrônico: 
www.rondonminas.wordpress.com 
-  após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá anexar junto ao 
formulário de inscrição cópia do currículo atualizado. 
-  para se inscrever o candidato deverá acessar o Quadro de Vagas em anexo e 
verificar se atende ao perfil exigido para ocupação da vaga.  
 
Parágrafo único: Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler este Edital, 
para certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a 
participação neste processo e aceita todas as condições nele estabelecidas.   
 
6. Entrevista com pré-selecionados:  
 
A seleção dos estagiários consistirá em 3 (três) etapas de caráter eliminatório. 
1º Etapa: Consiste em análise curricular.  
2º Etapa: Os aprovados na 1º etapa do processo serão convocados para dinâmica de 
grupo e entrevista individual.  
3º Etapa: Análise final da comissão de avaliação;  
 
7. Dos resultados e convocação:  
 
Após análise curricular dos candidatos, será publicado o resultado da primeira etapa 
e convocatória para segunda etapa no site www.rondonminas.worpress.com, 
conforme descrito no item 4 deste edital. Além dos selecionados será constituído um 
cadastro reserva, caso haja necessidade de ampliação ou de substituição. 
 
8. Perfil desejado: O (a) candidato (a) deverá:  
 
- Estar devidamente matriculado na instituição de ensino superior; 
- Ter dinamismo, iniciativa e comprometimento;  
- Desejar trabalhar em comunidades em situação de vulnerabilidade social;  
- Possuir habilidade de comunicação verbal e escrita a fim de facilitar a interação com 
os participantes do Programa; 
- Possuir capacidade de articulação e de trabalho em equipe;  
- Ter disponibilidade de tempo para o desempenho das atividades requeridas.  
- Prática em elaboração de relatórios de atividades; 
 
 
 
 
NOTA: O estudante deverá ter perfil voltado à prática extensionista e ter 
capacidade de lidar, por meio de metodologias participativas, diretamente com 
diferentes questões e atores sociais. 
 

http://www.rondonminas.wordpress.com/
http://www.rondonminas.worpress.com/
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9. Remuneração:  
 
- Bolsa no valor de R$800,00 (oitocentos reais) para estagiários com 30 (trinta) 
horas/semanais, os valores serão creditados em Conta Corrente, sendo de 
responsabilidade do aluno o preenchimento e entrega do formulário de dados 

bancários no setor de Recursos Humanos do Projeto Rondon® Local Direitos 

Humanos;  
- Seguro de vida; 
- Auxílio Transporte; 
-Certificado; 
 
Obs: Alunos com outro contrato (pesquisa e/ou estágio) poderão se inscrever 
desde que não ultrapassem 40 horas semanais.  
 
10. Informações Gerais:  
 
- Só serão efetivadas as contratações a partir da entrega total da documentação;  
- O contrato terá validade de 06 meses, podendo ser prorrogado até 02 anos, 
conforme LEI Nº 11.788. 
-  Apenas serão avaliados os currículos que atendem restritamente ao perfil desejado 
para as vagas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Humanos_Projeto Rondon® Local Direitos Humanos 

Contato: recursoshumanos@conciliabr381.com.br – (31) 3493-7146 

mailto:recursoshumanos@conciliabr381.com.br
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Coordenação do Projeto Rondon® Minas Local Direitos Humanos 

QUADRO DE VAGAS 

NÚMERO 
VAGAS 

HABILITAÇÃO EXIGIDA 
CARGA 

HORÁRIA 
DIA DA SEMANA HORÁRIO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 

Eixo Assistência Social e 
Saúde 
- Cursando ensino superior em 
Direito a partir do 7º período, 
vivência em atividades de 
atendimento comunitário na área do 
direito. 

30 horas 
semanais 

Segunda a Sexta-feira, 
com atividades eventuais 
aos sábados. 

Disponibilidade 
Manhã ou tarde 

-Trabalho em campo; 
-Acompanhamento dos casos atendidos de cunho jurídico; 
-Elaboração de relatórios sobre os casos atendidos e dos 
acompanhamentos realizados; 
-Alimentação de dados em sistema de informação próprio; 
-Atendimento domiciliar;  
-Participação em reuniões institucionais; 
-Pesquisa e elaboração de trabalhos científicos; 

15/08/2016 a 28/01/2017 

1 

Eixo Socioeducativo 
- Cursando ensino superior a partir 

do 3º período na área de ciências 
humanas/sociais. 

30 horas 
semanais 

Segunda a Sexta-feira, 
com atividades eventuais 
aos sábados. 

Disponibilidade 
Manhã ou tarde 

- Contribuir com as ações do Eixo Socioeducativo e produzir 
relatórios das ações; 
- Acompanhar atividades do Eixo Socioeducativo nas vilas 
atendidas pelo programa; 
- Participar de reuniões de planejamento de oficinas, 
atividades, eventos e projetos; 
- Visitas em empresas, entidades públicas e privadas para 
consolidação de parcerias para viabilização das ações; 
- Participar da organização de oficinas nas áreas de geração 
de renda, cultura, meio ambiente, educação, saúde 
 

15/08/2016 a 28/01/2017 

2 

Eixo Urbanismo 
- Cursando ensino superior em 
Arquitetura e Urbanismo a partir do 
3º período, conhecimento técnico em 
croqui, autocad e excel. 

30 horas 
semanais 

Segunda a Sexta-feira, 
com atividades eventuais 
aos sábados. 

09:00 às 15:15h 

-Trabalho em campo; 
-Elaboração de relatórios sobre os casos atendidos e dos 
acompanhamentos realizados; 
-Aplicação de questionários e tabulação de dados em sistema 
de informação próprio; 
-Participação em atividades técnicas, elaboração de 
desenhos, croqui, avaliação de risco estrutural; 
-Participação em reuniões institucionais; 
-Pesquisa e elaboração de trabalhos científicos; 
 

15/08/2016 a 28/01/2017 

1 

Eixo Tecnologia da 
Informação:  
- Curso técnico em T.I, graduando 

em sistemas de informação, ciência 
da computação, análise e 
desenvolvimento de sistemas. 
 
 
 

30 horas 
semanais 

Segunda a Sexta-feira, 
com atividades eventuais 
aos sábados. 

10:00 às 17:00h 

- Atendimento ao usuário 
- Manutenção máquinas e equipamentos 
- Instalação de softwares 
- Backup  
- Cabeamento 
- Configuração de equipamentos 
- Desenvolvimento 
- Manutenção de código 
- Homologação 
- Testes 

15/08/2016 a 28/01/2017 

 


