
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS

CÓDIGO
VAGA CURSOS VAGAS

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO(A) REQUISITOS / CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

01 Direito 2 12 horas

1. Auxílio na redação de instrumentos jurídicos relacionados à
Inovação e a parcerias Universidade/Empresa/Terceiro Setor;

2. Apoio à atividades relacionadas à Inovação e
Empreendedorismo da UNIPAMPA;

3. Apoio à atividades correlatas à implantação dos Parques
Tecnológicos e Incubadoras;

4. Apoio à Coordenadoria de Inovação Tecnológica; 

5. Apoio às Comissões de Inovação e Empreendedorismo;

6. Participação em  reuniões da CIT quando convocado(a).

REQUISITOS:

- Estar cursando, no mínimo, o 3º semestre do
curso

- Não estar matriculado(a) no último semestre do
curso

- Conhecimento da legislação sobre Inovação e
Empreendedorismo (Lei  Nº 10.973/2004 e
Decreto Nº 9.283/2018).

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

a) Carta de Motivação (50% da nota)

b) Entrevista (50% da nota)



CÓDIGO
VAGA CURSOS VAGAS

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO(A) REQUISITOS / CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

02 Ciência da Computação,
Engenharias e áreas afins 2 12 horas

1. Auxílio no desenvolvimento, criação e manutenção de sites
institucionais da CIT usando o WordPress;

2. Atualização dos sites institucionais da CIT;

3. Auxílio no envio de textos e arquivos para os sites da CIT;

4. Auxílio na  elaboração do design dos sites da CIT;

5. Apoio às Comissões de Inovação e Empreendedorismo;

6. Participação em reuniões da CIT quando convocado(a).

REQUISITOS:

- Não estar matriculado(a) no último semestre do
curso

- Conhecimento intermediário em WordPress -
desenvolvimento web

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

a) Carta de Motivação (50% da nota)

b) Entrevista (50% da nota)

03 Administração e áreas afins 1 12 horas

1. Auxílio na comunicação com as Comissões de Inovação e
Empreendedorismo, empresas e órgãos públicos;

2. Auxílio no recebimento, resposta e encaminhamentos de
emails;

3. Organização de arquivos e acompanhamento de prazos;

4. Preenchimento de formulários de atendimento;

5. Organização de reuniões e contato com bolsistas e
coordenadores(as);

6. Apoio à realização de eventos relacionados à disseminação
da cultura de Inovação e Empreendedorismo na UNIPAMPA;

7. Apoio às Comissões de Inovação e Empreendedorismo;

8. Participação em  reuniões da CIT quando convocado(a).

REQUISITOS:

- Estar cursando, no mínimo, o 3º semestre do
curso

- Não estar matriculado(a) no último semestre do
curso

- Conhecimento intermediário em editor de textos
e editor de planilhas

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

a) Carta de Motivação (50% da nota)

b) Entrevista (50% da nota)



CÓDIGO
VAGA CURSOS VAGAS

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO(A) REQUISITOS / CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

04 Jornalismo 2 12 horas

1. Elaboração de textos noticiosos e de divulgação de ações da
CIT; 

2. Produção de fotos e imagens noticiosas e de divulgação de
ações da CIT;

3. Produção de releases e clippings para a comunidade
universitária; 

4. Agendamento e acompanhamento de entrevistas; 

5. Apoio no atendimento a demandas da ACS;

6. Apoio à realização de eventos relacionados à disseminação
da cultura de Inovação e Empreendedorismo na UNIPAMPA;

7. Apoio às Comissões de Inovação e Empreendedorismo;

8. Participação em  reuniões da CIT quando convocado(a).

REQUISITOS:

- Estar cursando, no mínimo, o 3º semestre do
curso

- Não estar matriculado(a) no último semestre do
curso

- Conhecimento intermediário em editor de textos
e edição de imagens e vídeos

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

a) Carta de Motivação (50% da nota)

b) Entrevista (50% da nota)

05
Jornalismo, Publicidade e

Propaganda, Relações
Públicas e áreas afins

1 12 horas

1. Apoio ao planejamento e criação visual de campanhas
institucionais, anúncios, panfletos, cartazes e conteúdos
diversos para fins digitais e impressos; 

2. Criação de logotipos e marcas; 

3. Apoio na definição da aparência e formato de páginas de
website; criação visual de sites, blogs, banners para a
internet;

4. Edição de vídeos institucionais da CIT;

5. Outras atividades relacionadas à área de comunicação;

6. Apoio à realização de eventos relacionados à disseminação
da cultura de Inovação e Empreendedorismo na UNIPAMPA;

7. Apoio às Comissões de Inovação e Empreendedorismo;

8. Participação em  reuniões da CIT quando convocado(a).

REQUISITOS:

- Não estar matriculado(a) no último semestre do
curso

- Conhecimento intermediário em edição de
imagens e vídeos

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

a) Carta de Motivação (50% da nota)

b) Entrevista (50% da nota)



 

 

 

Assinado eletronicamente por FABIO GALLAS LEIVAS, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 31/08/2021, às 08:52, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0604722 e o código CRC 12F85881.

 

Referência: Processo nº 23100.014644/2021-95 SEI nº 0604722

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

