
 

 

 

 
EDITAL Nº 137/2016 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 133/2016 

 
 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital nº 133/2016 de 17 de maio de 2016, 

referente ao Edital de Candidatos para Vagas de Estágio Obrigatório na UNIPAMPA. 

2. DAS MODALIDADES, DAS VAGAS E DAS ATIVIDADES 
 
Onde se lê: 
(...) 
2.1 São ofertadas por este Edital 39 (trinta e nove) vagas para estágio obrigatório de 
nível superior, conforme anexo 1 deste edital. 
(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
2.1 São ofertadas por este Edital 51 (cinquenta e uma) vagas para estágio 
obrigatório de nível superior, conforme anexo 1 deste edital. 
(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 

Campus Setor Modalidade Vagas Cursos Atividades 

Alegrete PAMPATEC 
Estágio 

Obrigatório 
1 

Ciência da 
Computação - 
Aprovado 

Engenharia de 
Software - Aprovado 

Desenvolver sistemas de Software e 
Web Site. 

Alegrete 

Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Pós-
Graduação e 

Inovação 

Estágio 
Obrigatório 

1 

Ciência da 
Computação - 
Aprovado 

Engenharia 
Elétrica - Aprovado 

Engenharia de 
Software - Aprovado 

Engenharia de 
Telecomunicações - 
Aprovado 

Realizar busca e análise de dados 
relativos a pesquisa e pós-graduação 
na UNIPAMPA, criação e 
manutenção de sites da Internet, 
acompanhamento das rotinas da pró-
reitoria. 

Alegrete 
Engenharia 

Agrícola 
Estágio 

Obrigatório 
3 

Engenharia Agrícola 
- Aprovado 

Realizar atividades desenvolvidas nos 
laboratórios do curso de Engenharia 
Agrícola e na Área Experimental no 
Campus Alegrete da Unipampa, 
incluindo o suporte nos projetos de 
ensino, pesquisa e extensão. 

(...) 
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Leia-se: 
(...) 

Campus Setor Modalidade Vagas Cursos Atividades 

Alegrete PAMPATEC 
Estágio 

Obrigatório 
1 

- Ciência da 
Computação - 
Aprovado 
- Engenharia de 
Software - Aprovado 

Desenvolver sistemas de Software e 
Web Site. 

Alegrete 

Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Pós-
Graduação e 

Inovação 

Estágio 
Obrigatório 

1 

-  Ciência da 
Computação - 
Aprovado 
-  Engenharia 
Elétrica - Aprovado 
-  Engenharia de 
Software - Aprovado 
-  Engenharia de 
Telecomunicações - 
Aprovado 

Realizar busca e análise de dados 
relativos a pesquisa e pós-graduação 
na UNIPAMPA, criação e 
manutenção de sites da Internet, 
acompanhamento das rotinas da pró-
reitoria. 

Alegrete 
Engenharia 

Agrícola 
Estágio 

Obrigatório 
3 

Engenharia Agrícola 
– Aprovado 

Realizar atividades desenvolvidas nos 
laboratórios do curso de Engenharia 
Agrícola e na Área Experimental no 
Campus Alegrete da Unipampa, 
incluindo o suporte nos projetos de 
ensino, pesquisa e extensão. 

Alegrete 

Coordenadoria 
de Desenvolvi 

mento de 
Sistemas 

DTIC - 

CODEV  

Estágio 
Obrigatório 

1 
Engenharia de 
Software – 
Aprovado 

- Implementação de sistemas web, 
 utilizando as seguintes tecnologias:  
PHP, CodeIgniter, SQL,JavaScript, 
 jQuery, XHTML, CSS, Subversion 
(SVN);  
- Acompanhamento em pares da  
codificação,modelagem e demais  
atividades do processode software  
da CODEV; 
- Apoiar a equipe da CODEV nas  
atividades de complexidade simples,  
às quais for atribuído; 

 

Alegrete 

Coordenadoria 
de Desenvolvi 

mento de 
Sistemas 

DTIC - 

CODEV  

Estágio 
Obrigatório 

1 
Engenharia de 
Software – 
Aprovado 

-Realização de testes de software 
(manuais e 
automatizados); 
- Criação de casos de testes; 
- Criação/atualização de manuais de 
sistemas; 
- Apoiar a equipe da CODEV nas 
atividades de 
complexidade simples, às quais for 
atribuído; 

(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 

Campus Setor Modalidade Vagas Cursos Atividades 

Bagé 
Laboratório de 

Fabricação 
Estágio 

Obrigatório 
1 

Engenharia de 
Produção - 
Aprovado 

Engenharia 
Mecânica - 
Aprovado 

Realizar as seguintes atividades: 
1º - Área de fabricação mecânica: 
- Auxiliar na elaboração de planilha de 
programação de torno CNC; 
- Auxiliar nas aulas práticas e 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; 
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- Elaboração de um manual de 
utilização dos equipamentos do 
laboratório de fabricação; 
- Auxiliar na manutenção de 
equipamentos do laboratório; 
2º - Área de gestão: 
- Elaborar planilha de controle de 
estoque; 
- Auxiliar na elaboração de um 
planejamento estratégico para os 
laboratórios, auxiliando na gestão de 
materiais com disponibilidade 
reduzida de recursos; 
- Auxiliar na elaboração de pedidos de 
compras; 

Bagé 
NuDE Esporte, 
Cultura e Arte 

Estágio 
Obrigatório 

2 

Letras - Línguas 
Adicionais Inglês e 
Espanhol e 
Respectivas - 
Aprovado 

Engenharia de 
Computação - 
Aprovado 

Engenharia de 
Produção - 
Aprovado 

Licenciatura em 
Música - Aprovado 

Licenciatura em 
Letras - Português - 
Aprovado 

Atuar junto à implementação do Plano 
de Cultura do Campus Bagé, que se 
que concretiza com a OCA 
(Operadores de Cultura e Arte), a qual 
permitirá desenvolver ações e 
articular projetos já existentes, 
equipando e reestruturando espaços 
de convívio nos âmbitos do Ensino, 
Pesquisa e Extensão. A proposta é 
fortalecer a integração entre 
comunidade universitária e local. Os 
seis eixos de atuação e fomento às 
discussões, propondo a formação, 
inovação e compartilhamento da 
Cultura e da Arte, são: a) Pesquisas 
Diagnósticas; b) Ações Formativas; c) 
Programação Cultural; d) Produção e 
Memória Digital; e) Grupos de 
Estudos; f) Economia Criativa. 
Desenvolver tarefas condizentes com 
o projeto, como gerenciamento de 
site, redes sociais, pesquisa de 
conteúdo, diagramação e escrita. 

Bagé 
Pró-Reitoria de 

Pesquisa 
Estágio 

Obrigatório 
1 

Ciência da 
Computação - 
Aprovado 

- Realizar busca e análise de dados 
relativos a pesquisa na UNIPAMPA;  
- Criação e manutenção de sites da 
Internet; 
- Elaboração de rotinas 
computacionais;  
- Acompanhamento das rotinas da 
pró-reitoria. 

(...) 
 
Leia-se: 
(...) 

Campus Setor Modalidade Vagas Cursos Atividades 

Bagé 
Laboratório de 

Fabricação 
Estágio 

Obrigatório 
1 

- Engenharia de 
Produção - 
Aprovado 
-  Engenharia 
Mecânica- 
Aprovado 

Realizar as seguintes atividades: 
1º - Área de fabricação mecânica: 
- Auxiliar na elaboração de planilha 
de programação de torno CNC; 
- Auxiliar nas aulas práticas e 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; 
- Elaboração de um manual de 
utilização dos equipamentos do 
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laboratório de fabricação; 
- Auxiliar na manutenção de 
equipamentos do laboratório; 
2º - Área de gestão: 
- Elaborar planilha de controle de 
estoque; 
- Auxiliar na elaboração de um 
planejamento estratégico para os 
laboratórios, auxiliando na gestão de 
materiais com disponibilidade 
reduzida de recursos; 
- Auxiliar na elaboração de pedidos 
de compras; 

Bagé 
NuDE Esporte, 
Cultura e Arte 

Estágio 
Obrigatório 

2 

-  Letras - Línguas 
Adicionais Inglês e 
Espanhol e 
Respectivas - 
Aprovado 
-  Engenharia de 
Computação - 
Aprovado 
-  Engenharia de 
Produção - 
Aprovado 
-  Licenciatura em 
Música - Aprovado 
-  Licenciatura em 
Letras - Português - 
Aprovado 

- Atuar junto à implementação do 
Plano de Cultura do Campus Bagé, 
que se que concretiza com a OCA 
(Operadores de Cultura e Arte), a 
qual permitirá desenvolver ações e 
articular projetos já existentes, 
equipando e reestruturando espaços 
de convívio nos âmbitos do Ensino, 
Pesquisa e Extensão. A proposta é 
fortalecer a integração entre 
comunidade universitária e local. 
- Os seis eixos de atuação e fomento 
às discussões, propondo a formação, 
inovação e compartilhamento da 
Cultura e da Arte, são: a) Pesquisas 
Diagnósticas; b) Ações Formativas; c) 
Programação Cultural; d) Produção e 
Memória Digital; e) Grupos de 
Estudos; f) Economia Criativa. 
Desenvolver tarefas condizentes com 
o projeto, como gerenciamento de 
site, redes sociais, pesquisa de 
conteúdo, diagramação e escrita. 

Bagé 
Pró-Reitoria de 

Pesquisa 
Estágio 

Obrigatório 
1 

-  Ciência da 
Computação - 
Aprovado 

- Realizar busca e análise de dados 
relativos a pesquisa na UNIPAMPA;  
- Criação e manutenção de sites da 
Internet; 
- Elaboração de rotinas 
computacionais;  
- Acompanhamento das rotinas da 
pró-reitoria. 

Bagé 

Coordenadoria 
de Apoio ao 

Usuário  
DTIC - CAU 

Estágio 
Obrigatório 

1 
- Engenharia de 
Computação – 
Aprovado 

- Escritório de Processos - 
Mapeamento e 
modelagem de processos, 
levantamento de 
requisitos, testes e validação de 
sistemas. 
- Alterações e melhorias em sistemas. 
- Escritório de Processos 

- Mapeamento e modelagem de 

processos, levantamento de 

requisitos, testes e validação 

de sistemas. Alterações e melhorias 

em sistemas. 

Bagé 

Coordenadoria 
de Apoio ao 

Usuário  
DTIC - CAU 

Estágio 
Obrigatório 

1 
- Engenharia de 
Computação – 
Aprovado 

- Redes e infraestrutura 
- Realizar atividades de organização  
de redes, projetos de infraestrutura,  
virtualização e suporte a serviços de  
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tecnologia da informação 

 
 

Bagé 

Coordenadoria 
de Redes, 

Infraestrutura 
e Suporte 

DTIC-CORIS  

Estágio 
Obrigatório 

1 

- Engenharia de 
Telecomunicações - 
Aprovado 
- Ciência da 
Computação – 
Aprovado 

- Uso de software livre para coleta de 
informações em ambientes  
computacionais (estudo) 
- Estudo, monitoramento e  
observação de equipamentos de rede 
- Elaboração de estudo sobre o  
Protocolo SNMP 
- Verificar métodos alternativos para  
coleta de informações de rede lógica 
- Identificar metodologias para coleta 
 de informações (rede lógica) 

 

Bagé 

Coordenadoria 
de Redes, 

Infraestrutura 
e Suporte 

DTIC-CORIS  

Estágio 
Obrigatório 

1 

- Engenharia 
Elétrica - Aprovado 
- Engenharia de 
Telecomunicações - 
Aprovado 
- Ciência da 
Computação – 
Aprovado 

- Análise de riscos provenientes de  
sensores 
- Estudo sobre níveis de sensibilidade 
 e reação de sensores 
- Estudo de sensores para  
monitoramento do data center 

 

Bagé 
Assessoria de 
Comunicação 

Social 

Estágio 
Obrigatório 

2 
- Jornalismo - 

Aprovado  

- Produção de notícias para portal 
institucional e 
sites dos campi, incluindo atividades 
como apuração, entrevista e 
publicação; 
- Atuação nas coberturas de eventos 
institucionais, com atividades de 
redação para a Web, áudio e vídeo, 
colaboração no atendimento à 
imprensa. 

(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 

Campus Setor Modalidade Vagas Cursos Atividades 

Santana do 
Livramento 

ARINTER 
Estágio 

Obrigatório 
4 

Relações 
Internacionais - 
Aprovado 

4 - Não tem na 
UNIPAMPA 

- Atividades de assessoria 

Santana do 
Livramento 

Biblioteca 
Estágio 

Obrigatório 
1 

Administração - 
Aprovado 

Ciências 
Econômicas - 
Aguardando 

Relações 
Internacionais - 
Aguardando 

Especialização 
em Gestão Pública 
Municipal – 
Modalidade a Di - 
Aguardando 

Tecnologia em 
Gestão Pública - 
Aguardando 

- realização de empréstimo, 
devolução e renovação de itens no 
sistema SIE; 
- realização de pesquisa bibliográfica; 
- atendimento por telefone; 
- controle do uso de guarda volumes; 
- orientação aos usuários das regras 
do setor; 
- guarda de livros nas estantes; 
- organização do acervo e leitura de 
estantes; 
- geração de multa via GRU 
- auxiliar os assistentes com fixação 
de etiquetas em livros e cds/dvds 

Santana do 
Livramento 

NuDE 
Estágio 

Obrigatório 
1 

Administração - 
Aprovado 

• Colaborar em pesquisas referentes 
aos alunos acompanhados pelo 
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Ciências 
Econômicas - 
Aguardando 

Especialização 
em Gestão Pública 
Municipal – 
Modalidade a Di - 
Aguardando 

Relações 
Internacionais - 
Aguardando 

Tecnologia em 
Gestão Pública - 
Aguardando 

NuDE; 
• Propor melhorias organizacionais a 
fim de agilizar ações planejadas e 
executadas pelo NuDE. 
• Receber e organizar documentos do 
NuDE, e legislação específicas;  
• Auxílio na organização e empréstimo 
de materiais assistivos relacionados 
às políticas de ações afirmativas, em 
especial àquelas referentes ao 
atendimento educacional 
especializado; 
• Participar do planejamento de ações 
que visem melhores condições ensino 
e aprendizagem para os acadêmicos; 
• Manter registros atualizados sobre o 
desempenho e frequência dos alunos 
encaminhados aos setor para outros 
atendimentos, além do AEE e do 
PASP; 
• Auxiliar na organização e 
empréstimo de materiais assistivos 
relacionados às políticas de ações 
afirmativas, em especial àquelas 
referentes ao atendimento 
educacional especializado; 
• Executar pesquisas e relatórios 
utilizando tecnologias adequadas; 
• Realizar levantamentos de dados 
referentes a discentes (frequência, 
aproveitamento, dificuldades, 
necessidades) junto a coordenadores 
de Curso e docentes; 
• Colaborar em pesquisas realizadas 
pelo NuDE; 

(...) 
 
Leia-se: 
(...) 

Campus Setor Modalidade Vagas Cursos Atividades 

Santana do 
Livramento 

ARINTER 
Estágio 

Obrigatório 
4 

- Relações 
Internacionais – 
Aprovado 

- Atividades de assessoria 

Santana do 
Livramento 

Biblioteca 
Estágio 

Obrigatório 
1 

-  Administração - 
Aprovado 
-  Ciências 
Econômicas - 
Aprovado 
- Relações 
Internacionais - 
Aprovado 
-  Especialização 
em Gestão Pública 
Municipal – 
Modalidade a Di - 
Aprovado  
-  Tecnologia em 
Gestão Pública - 
Aprovado  

- Realização de empréstimo, 
devolução e renovação de itens no 
sistema SIE; 
- Realização de pesquisa bibliográfica; 
- Atendimento por telefone; 
- Controle do uso de guarda volumes; 
- Orientação aos usuários das regras 
do setor; 
- Guarda de livros nas estantes; 
- Organização do acervo e leitura de 
estantes; 
- Geração de multa via GRU 
- Auxiliar os assistentes com fixação 
de etiquetas em livros e cds/dvds 

Santana do NuDE Estágio 1 - Administração - - Colaborar em pesquisas referentes 
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Livramento Obrigatório Aprovado 
-  Ciências 
Econômicas - 
Aprovado  
-  Especialização 
em Gestão Pública 
Municipal – 
Modalidade a Di - 
Aprovado 
-  Relações 
Internacionais - 
Aprovado 
-  Tecnologia em 
Gestão Pública - 
Aprovado 

aos alunos acompanhados pelo 
NuDE; 
- Propor melhorias organizacionais a 
fim de agilizar ações planejadas e 
executadas pelo NuDE. 
- Receber e organizar documentos do 
NuDE, e legislação específicas;  
- Auxílio na organização e empréstimo 
de materiais assistivos relacionados 
às políticas de ações afirmativas, em 
especial àquelas referentes ao 
atendimento educacional 
especializado; 
- Participar do planejamento de ações 
que visem melhores condições ensino 
e aprendizagem para os acadêmicos; 
- Manter registros atualizados sobre o 
desempenho e frequência dos alunos 
encaminhados aos setor para outros 
atendimentos, além do AEE e do 
PASP; 
- Auxiliar na organização e 
empréstimo de materiais assistivos 
relacionados às políticas de ações 
afirmativas, em especial àquelas 
referentes ao atendimento 
educacional especializado; 
- Executar pesquisas e relatórios 
utilizando tecnologias adequadas; 
- Realizar levantamentos de dados 
referentes a discentes (frequência, 
aproveitamento, dificuldades, 
necessidades) junto a coordenadores 
de Curso e docentes; 
- Colaborar em pesquisas realizadas 
pelo NuDE; 

Santana do 
Livramento 

Secretaria 
acadêmica 

Estágio 
Obrigatório 

2 

- Administração - 
Aprovado 
- Ciências 
Econômicas- 
Aprovado 
- Relações 
Internacionais - 
Aprovado 
- Tecnologia em 
Gestão Pública - 
Aprovado 
- Controle 
Ambiental; 
- Eletroeletrônica;  
- Energias 
Renováveis;  
- Informática para 
Internet; 
- Logística 

- Atividades auxiliares pertinentes às 
demandas da Secretaria acadêmica 

(...) 
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Onde se lê: 
(...) 

Campus Setor Modalidade Vagas Cursos Atividades 

São Borja 
Coordenação 

Curso de 
Jornalismo 

Estágio 
Obrigatório 

2 
Jornalismo - 

Aprovado 

- Produção, publicação e 
compartilhamento de conteúdos para 
os diversos canais oficiais da 
coordenação do curso. 
- Gestão das Mídias Sociais do curso. 
- Gestão da informação oficial do 
curso. 
- Cobertura jornalística de eventos do 
curso. 
- Organização dos conteúdos gerados 
para documentação histórica do 
curso. 

São Borja PRAEC 
Estágio 

Obrigatório 
2 

Jornalismo - 
Aprovado 

Serviço Social - 
Aprovado 

Relações 
Públicas - Aprovado 

Serviço Social - Atividades: 
Apropriação da legislação e 
normativas que regem o processo de 
trabalho no campo, (re)conhecimento 
e divulgação do trabalho do 
Assistente Social no campo, 
elaboração de documentos privativos 
ao Assistente Social, monitoramento 
dos Programas de Assistência 
Estudantil, apoio ao processo de 
seleção de alunos no Programa 
Permanência, pesquisas relativas às 
demandas da Assistência Estudantil 
(evasão, perfil do aluno, etc.), 
contribuição no processo de trabalho 
dos NuDE, realização de 
encaminhamentos pertinentes ao 
setor, planejamento de atividades 
pertinentes à Assistência Estudantil, 
produzir relatório final de atividades 
desenvolvidas. 
 
Jornalismo - Atividades:  
Auxiliar na produção de projetos  
audiovisuais; reportagem; edição de 
vídeo; auxiliar no gerenciamento de 
social media; redação de boletins 
informativos;produzir relatório final de 
atividades desenvolvidas. 
 
Relações Públicas com ênfase em 
Produção Cultural – Atividades: 
planejamento estratégico de 
comunicação; auxiliar nos materiais 
de divulgação junto à comunidade 
acadêmica; auxiliar na criação de 
materiais para divulgar nas mídias 
sociais; auxiliar na produção de vídeo 
institucional; auxiliar na elaboração de 
projetos de cultura, alimentação e 
saúde; auxiliar nos eventos e 
cerimonial. 

(...) 
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Leia-se: 
(...) 

Campus Setor Modalidade Vagas Cursos Atividades 

São Borja 
Coordenação 

Curso de 
Jornalismo 

Estágio 
Obrigatório 

2 
- Jornalismo - 
Aprovado 

- Produção, publicação e 
compartilhamento de conteúdos para 
os diversos canais oficiais da 
coordenação do curso. 
- Gestão das Mídias Sociais do curso. 
- Gestão da informação oficial do 
curso. 
- Cobertura jornalística de eventos do 
curso. 
- Organização dos conteúdos gerados 
para documentação histórica do 
curso. 

São Borja PRAEC 
Estágio 

Obrigatório 
2 

-  Jornalismo - 
Aprovado 
-  Serviço Social - 
Aprovado 
-  Relações 
Públicas - Aprovado 

Serviço Social - Atividades: 
Apropriação da legislação e 
normativas que regem o processo de 
trabalho no campo, (re)conhecimento 
e divulgação do trabalho do 
Assistente Social no campo, 
elaboração de documentos privativos 
ao Assistente Social, monitoramento 
dos Programas de Assistência 
Estudantil, apoio ao processo de 
seleção de alunos no Programa 
Permanência, pesquisas relativas às 
demandas da Assistência Estudantil 
(evasão, perfil do aluno, etc.), 
contribuição no processo de trabalho 
dos NuDE, realização de 
encaminhamentos pertinentes ao 
setor, planejamento de atividades 
pertinentes à Assistência Estudantil, 
produzir relatório final de atividades 
desenvolvidas. 
Jornalismo - Atividades:  
Auxiliar na produção de projetos  
audiovisuais; reportagem; edição de 
vídeo; auxiliar no gerenciamento de 
social media; redação de boletins 
informativos;produzir relatório final de 
atividades desenvolvidas. 
Relações Públicas com ênfase em 
Produção Cultural – Atividades: 
planejamento estratégico de 
comunicação; auxiliar nos materiais 
de divulgação junto à comunidade 
acadêmica; auxiliar na criação de 
materiais para divulgar nas mídias 
sociais; auxiliar na produção de vídeo 
institucional; auxiliar na elaboração de 
projetos de cultura, alimentação e 
saúde; auxiliar nos eventos e 
cerimonial. 

São Borja 
Assessoria de 
Comunicação 

Social 

Estágio 
Obrigatório 

2 
- Publicidade e 
Propaganda - 
Aprovado 

 - Atividades de atendimento, 

planejamento, criação, mídia e 
produção. 
 - Assistente de criação - 
redator: apoio direto para a criação de 
textos publicitários para as mais 
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diversas peças impressas, eletrônicas 
e digitais; 
- Assistente de criação - arte-
finalista: apoio direto para a criação 
de arte-final para peças e campanhas 
para mídias impressa, eletrônica e 
digital. 

(...) 
 

Onde se lê: 
(...) 

Campus Setor Modalidade Vagas Cursos Atividades 

Uruguaiana 
Curso de 
Medicina  

Estágio 
Obrigatório 

5 
Medicina Veterinária 
- Aprovado 

Atividades: No  âmbito do Curso 
Medicina Veterinária. 

(...) 
 
Leia-se: 
(...) 

Campus Setor Modalidade Vagas Cursos Atividades 

Uruguaiana 
Curso de 
Medicina 

Veterinária 

Estágio 
Obrigatório 

5 
Medicina Veterinária 
- Aprovado 

- Atividade no âmbito do Curso 
Medicina Veterinária. 

(...) 
 
Bagé, 20 de maio de 2016.  

 
 

 
 
 
 

                    Maurício Aires Vieira 

                         Vice-Reitor 


