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Nº Vagas 
Curso / Área de 

Formação 
Local de Estágio 

Nome / Cargo 
Supervisor 

Atividades a serem desenvolvidas 

1 Informática para Internet 
Lab. de Tecnologia da 

Informação 
Murilo de Assis Silva 

 Realizar a postagem, edição e remoção de conteúdos na 
página do Grupo de Informática do IFG Formosa 
(GIIFF) e das outras coordenações de áreas.   

 Participar da criação (design) e alteração de páginas do 
GIIFF e das outras coordenações de áreas.  

 Disponibilidade de horário: 14:00h  as  18:00h 

1 
Manutenção e Suporte 

em Informática 

Lab. de Informática e 
Manutenção de 
Computadores 

João Ricardo Braga de 
Paiva 

 Controlar o acesso aos laboratórios a fim de evitar mal uso 
das máquinas e acesso indevido a sites não permitidos. 

 Realizar check-list nos laboratórios todos os dias de trabalho 
para identificar indícios de mal uso do computadores e todos 
os equipamentos existente nos laboratórios. 

 Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
de informática do IFG Formosa; 

 Avaliar a necessidade de substituição ou mesmo atualização 
tecnológica dos componentes de um computador; Instalar, 
configurar e desinstalar programas e softwares básicos, 
utilitários e aplicativos. 

 Realizar procedimentos de backup e recuperar dados 

 Disponibilidade de horários: 14:00h  as  18:00 

1 
Manutenção e Suporte 

em Informática 

Lab. de Informática e 
Manutenção de 
Computadores 

Victor Hugo Lazaro 
Lopes 

 Controlar o acesso aos laboratórios a fim de evitar mal uso 
das máquinas e acesso indevido a sites não permitidos. 

 Realizar check-list nos laboratórios todos os dias de trabalho 
para identificar indícios de mal uso do computadores e todos 
os equipamentos existente nos laboratórios. 

 Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
de informática do IFG Formosa; 
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 Avaliar a necessidade de substituição ou mesmo atualização 
tecnológica dos componentes de um computador; Instalar, 
configurar e desinstalar programas e softwares básicos, 
utilitários e aplicativos. 

 Realizar procedimentos de backup e recuperar dados 

 Disponibilidade de horários: 08:00h  as  12:00 

 
1 
 

Manutenção e Suporte 
em Informática 

Lab. de Informática e 
Manutenção de 
Computadores 

Waldeyr Mendes C. da 
Silva 

 Controlar o acesso aos laboratórios a fim de evitar mal uso 
das máquinas e acesso indevido a sites não permitidos. 

 Realizar check-list nos laboratórios todos os dias de trabalho 
para identificar indícios de mal uso do computadores e todos 
os equipamentos existente nos laboratórios. 

 Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
de informática do IFG Formosa; 

 Avaliar a necessidade de substituição ou mesmo atualização 
tecnológica dos componentes de um computador; Instalar, 
configurar e desinstalar programas e softwares básicos, 
utilitários e aplicativos. 

 Realizar procedimentos de backup e recuperar dados 

 Disponibilidade de horários: 14:00h  as  18:00 

 
1 
 

Edificações/Construção 
Civil 

Lab. de Tecnologia das 
Construções/Lab. de 

Materiais de Construção 

Divino Gabriel Lima 
Pinheiro/ 

Maria de Jesus Gomides 

 Caracterização dos materiais 

 Verificação das propriedades dos aglomerantes no estado 
fresco e endurecido 

 Verificação da qualidade dos materiais 

 Ensaios em concreto, argamassa e aço 

 Ensaios mecânicos 

 Acompanhamento das obras no Câmpus, quando solicitado 

 Elaboração de relatórios 

 Limpeza e organização do laboratório 

 Disponibilidade de horários: 08h às 12h 

 Edificações/Construção Lab. dos Mecânica de Jaquelline da Silva  Preparação de amostras para a realização de ensaios; 
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1 
 

Civil Solos Feitoza  Ensaios de caracterização de solos (análise granulometria e 
índices físicos: umidade, limite de plasticidade, limite de 
liquidez); 

 Identificação visual e tátil e técnicas de amostragem de solos; 

 Compactação; 

 Investigação de subsolo (sondagem a trado, coleta de 
amostras); 

 Elaboração de relatórios; 

 Disponibilidade de horários: 14h às 18h 

 Limpeza e organização do laboratório 

 
1 
 

Edificações/Construção 
Civil 

Topografia 
Ricardo Fernandes de 

Andrade 

 Participação com o professor de atividades em sala de aula, 
laboratório, campo ou visita técnica; 

 Atendimento extra-classe aos alunos matriculados nas 
disciplinas; 

 Preparação de material didático; 

 Auxiliar o aluno na realização de atividades teóricas e 
práticas; 

 Limpar, acondicionar  e preservar os equipamentos; 

 Disponibilidade de horários: 08h às 12h 

 
 

2 

Técnico Integrado em 
Controle Ambiental 

Laboratório de Química 
Orgânica e outros 

departamentos do IFG -
Formosa 

Caroline Iost 

 Descrever e classificar os resíduos sólidos gerados; 

 Elaborar manual de descarte de resíduos sólidos; 

 Classificar os produtos químicos utilizados no laboratório; 

 Preencher formulários relacionados ao controle do laboratório; 

 Elaborar registros e procedimentos operacionais do 
laboratório; 

 Preparar e acondicionar materiais e reagentes; 

 Limpeza, preparo e acondicionamento de materiais e 
equipamentos; 

 Elaborar manual de preparo de reagentes para análise físico-
químicas de água e efluentes;  
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 Realizar análises físico-químicas e microbiológicas em água e 
efluentes; 

 Identificar os aspectos ambientais e avaliar os impactos 
ambientais associados às atividades realizadas no laboratório 
e outros departamentos do IFG. 

 Disponibilidade de horários: 14h às 18h. 

1 
Técnico Integrado em 

Biotecnologia 
Laboratório de 

Microscopia 
Marcos A. Schliewe 

 Preparo de reagentes, corantes e outras soluções para aulas 
práticas; 

 Limpeza e verificação de funcionamento de Microscópios e 
outros equipamentos laboratoriais; 

 Organização dos Laboratorios de Microscopia e Botânica 
(anatomia vegetal); 

 Produção de cortes histológicos; 

 Montagem de lâminas histológicas permanentes; 

 Montagem de um laminário (Arquivo de Laminas 
permanentes para serem usadas em aulas práticas); 

 Disponibilidade de horários: 14h às 18h. 
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Cronograma de execução do processo seletivo 

 

CÂMPUS FORMOSA 

 Etapas Período (ano 2013) 

01 Inscrição dos candidatos 03 a 09 /07 

02 Análise do Histórico Escolar 10/07 

03 Divulgação de resultados 10/07 

04 Convocação 11/07 

05 Entrega de documentação 12/07 

06 Início previsto para começo das atividades 05/08 

 


