
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PÁRÁ 

CAMPUS DE ANANINDEUA 
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA BÁSICA (LABINFO) 

 

 

Torno pública a seleção para BOLSA ESTÁGIO do LabInfo/Campus de Ananindeua: 
 
De acordo com o plano de Capacitação Técnica: 

 

1. Verificar problemas e erros de hardware e software; 

2. Executar suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, 

com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e equipamentos; 

3. Instalação, atualização, configuração e desinstalação de software: utilitários, aplicativos e 

programas acadêmicos; 

4. Orientar os usuários nas especificações e comandos necessários para utilização de softwares 

básicos; 

5. Formatação e instalação de sistema operacional (Windows e Linux); 

6. Limpeza e manutenção de componentes; 

7. Instalação e configuração de Rede; 

8. Verificação e solução de vulnerabilidade de segurança; 

9. Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e 

manutenção da rede de computadores; 

10. Zelar pela segurança dos equipamentos, dos programas, da rede e dos sistemas 

operacionais dos equipamentos de informática do campus. 

 
O valor da bolsa é R$ 496,00 paga pela PROAD-UFPA durante 12 meses. 

Período de vigência da bolsa: 10/09/2018 a 31/08/2019 no horário matutino (8h às 12h). 

 

Para se candidatar neste processo seletivo, o(a) interessado(a) deverá: 

1 – Ser aluno(a) da UFPA, regularmente matriculado, a partir do segundo semestre letivo e não 

estar cursando o último ano; 

2 – Ter disponibilidade de 20 horas semanais para o cumprimento das atividades técnicas. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 

1. Comprovante de matrícula do semestre letivo vigente emitida pelo Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA/UFPA); 

2. Cópia do histórico escolar atualizado do(a) candidato(a); 

3. Currículo Lattes (impresso e com cópia simples dos comprovantes). 

4. Cópia de RG e CPF; 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

1. Coeficiente de Rendimento Acadêmico;  

2. Currículo Lattes ou Curriculum Vitae; 

3. Entrevista. 

 

Os interessados devem entregar os documentos na Secretaria Acadêmica FTG e/ou C&T até o 

dia 05/09 ao meio dia, sendo que no dia 10/09 de manhã será aplicado uma entrevista aos 

candidatos selecionados. 


