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EDITAL Nº 004/2015 – DAE/UERN  

 

TORNA PÚBLICO PROCESSO SELETIVO 

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM 

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

DESTINADAS AO SETOR DE SUPORTE 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA - STI/UERN 

 

A Pró-Reitora de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN no uso de suas atribuições administrativas, 

por meio da Diretoria de Assistência Estudantil, divulga o edital do processo seletivo 

para o preenchimento de 03 (três) vagas de estágio no Suporte Técnico em 

Informática - STI/UERN (Ed. Epílogo de Campos e no Campus Central).  

 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1) A seleção destina-se ao preenchimento de 03 (três) vagas para estágio não 

obrigatório, conforme Lei 11.788/2008.  

2) A Seleção será realizada sob a responsabilidade da Diretoria de Assistência 

Estudantil – DAE.  

3) A seleção será constituída das seguintes etapas:  

a) Análise de Currículo e 

b) Entrevista.  

4) A jornada de atividade em estágio será de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas 

entre os horários de funcionamento do STI/UERN.  

a) 07h30 às 11h30 e 

b) 13h30 às 17h30.  

5) A duração do estágio será de 6 (seis) meses prorrogável por igual período.  

6) Como forma de contraprestação o estagiário optará por bolsa-estudo do Núcleo 

de Estudo e Ensino de Línguas - NEEL/UERN ou do Conservatório de Música 

D'alva Stella Nogueira Freire.  



a) O NEEL disponibilizará cursos de idiomas em: espanhol, francês, italiano e 

inglês. A bolsa de estudo tem o mesmo período de duração do estágio. 

b) O conservatório de música ofertará cursos de formação musical em diversos 

instrumentos, no qual o aluno poderá optar por um entre os ofertados. A lista de 

instrumentos deverá ser conferida em edital disponível no site: 

proex.uern.br/conservatoriodemusica. Os cursos do conservatório tem duração 

de 02 anos, caso o interessado opte pela música, mesmo que ele conclua o 

estágio no STI, ele poderá concluir o curso. 

 

 

II. DAS ATIVIDADES: 

1) Os estagiários selecionados deverão executar os seguintes serviços:.  

a) Dar suporte técnico em máquinas e equipamentos de informática; 

b) Levantar dados sobre o problema com o usuário; 

c) Identificar os defeitos e problemas dos equipamentos; 

d) Fazer manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva dos equipamentos; 

e) Avaliar o funcionamento dos equipamentos de informática; 

f) Trocar peças conforme vida útil do equipamento; 

g) Conferir ajustes conforme o padrão estabelecido no STI/PROAD; 

h) Testar o equipamento e orientar o usuário para o uso correto e 

i) Desenvolver outras atividades de acordo com as especificidades do setor de 

lotação. 

 

 

III. DAS INSCRIÇÕES: 

1) O pedido de inscrição implicará em conhecimento e aceitação das normas e 

condições deste Edital e de seus anexos.  

2) As inscrições serão realizadas somente de forma presencial no período de 24 de 

fevereiro a 04 de março, das 7h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 na 

Diretoria de Assistência Estudantil – DAE (Campus Central), localizado na 

Rua Professor Antônio Campos, S/N - Costa e Silva – CEP: 59633-010 - 

Mossoró/RN Campus Central – BR 110 – KM 40 Fone/Fax: (84) 3315-2185, 

mediante preenchimento do Formulário de Inscrição, disponível na DAE.  

3) Não serão aceitas inscrições extemporâneas em nenhuma hipótese.  



4) É condição de inscrição, ser aluno da UERN, e estar matriculado em Qualquer 

Curso da Instituição. 

No ato da inscrição, o candidato, ou seu procurador deverá:  

a) Apresentar uma cópia e o original da RG (carteira de identidade) e do CPF;  

b) Apresentar Histórico Escolar;  

c) Apresentar Comprovante Residencial (água, luz ou telefone);  

d) Entregar o Currículo com todas as informações e cópias dos certificados dos 

cursos dos candidatos.  

e) Deverá assinar formulário padronizado contendo declaração de que aceita as 

demais regras pertinentes à seleção.  

IV. DA SELEÇÃO:  

1) Para efeito de análise do Currículo, a pontuação máxima deverá ser 10,0 

considerando o seguinte cálculo:  

a) Do exercício de função como auxiliar técnico ou técnico em informática; 

● 1 Ponto para cada 06 meses de trabalho não excedendo 4 pontos 

b) Dos Cursos na área de Manutenção em Informática; 

● 1 Ponto para cada Curso não excedendo 3 pontos. 

c) O curso de Graduação, ou Curso Técnico que possua relação com a função a que 

se candidata; 

● 2 Pontos. 

d) Possui carteira de habilitação Categoria “A”. 

● 1 Ponto. 

      Obs.: Estes pontos poderão totalizar 10,0 e serão somados aos da entrevista. 

 

2) Na entrevista será atribuída a nota de 0,1 a 10,0 levando-se em conta os 

seguintes aspectos: 

a) Disponibilidade do candidato; 

b) Postura; 

c) Desenvoltura durante a entrevista. 

3) As entrevistas serão realizadas no dia 06 de março de 2015, das 8h00 às 12h, 

na Diretoria de Assistência Estudantil – DAE (Campus Central), sendo 

definida pela ordem de chegada dos candidatos. 



4) O candidato que não estiver nas dependências da Diretoria de Assistência 

Estudantil – DAE (Campus Central) até às nove horas para a entrevista, estará 

automaticamente desclassificado do processo. 

 

V. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS:  

 

1) Será desclassificado, automaticamente, o candidato que não comparecer à 

entrevista.  

2) A nota final de cada candidato será atribuída a partir da soma das notas do 

Currículo e da entrevista, divididas por 2 (dois), tendo como resultado final a 

média do candidato. 

3) Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de pontuação. 

4) Na hipótese de empate na nota final, terá preferência, sucessivamente, o 

candidato que: 

a) Possuir o maior número de cursos na área de informática; 

b) Possuir o maior tempo de serviço de TI. 

 

VI. DO RESULTADO FINAL: 

1. No edital com o resultado final do processo constarão 06 (seis) classificados, 

sendo que os três primeiros colocados serão encaminhados de imediato para o 

estágio e os outros 3 (três) formarão um cadastro de reserva. 

2. O resultado final será divulgado no dia 09 de março no Portal da UERN e no 

Mural da DAE.  

 

VII. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

1. O preenchimento da vaga de estágio obedecerá à ordem de classificação 

definitiva. 

2. É dever do candidato manter atualizados telefones, endereço residencial e 

endereço eletrônico para contato. 

3. O candidato classificado que, chamado a assumir a vaga, por qualquer motivo, 

não ocupá-la no prazo máximo de 1 (um) dia útil, será considerado 

desclassificado. 

4. As condições do exercício do Estágio estarão consignadas em Termo de 

Compromisso de Estágio, o qual deverá ser assinado como condição de 

admissibilidade à vaga. 



5. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza (Lei 11.788/2008). 

6.  O estagiário terá direito ao gozo de férias proporcional ao tempo de serviço 

prestado garantidos pela Lei 11.788/2008. 

7.  A constatação, em qualquer época, de irregularidade, inexatidão de dados ou 

falsidade de qualquer declaração, na inscrição, implicará a eliminação do 

candidato, cancelando-se sua inscrição e anulando-se todos os atos dela 

decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.  

8. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Assistência Estudantil – 

DAE e Suporte Técnico em Informática STI. 

 

Mossoró-RN, 24 de fevereiro de 2015. 

 

 

___________________________________________________ 

TNM. Ms. Nestor Gomes Duarte Júnior 

Chefe do Setor de Bolsas e Estágios – DAE/PRORHAE 

                                                

                            ___________________________________________________ 

Prof. Dr. Adalberto Veronese da Costa 

Diretor de Assistência Estudantil – DAE/UERN 


