
EDITAL Nº 01/2022 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO

SELETIVO DISCENTE PARA PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO NO

CLI – COORDENADORIA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Mauricio de Oliveira Dian.

A COORDENADORIA: estão atribuídas funções de manter a infraestrutura computacional da

Fatec Taquaritinga.

FUNÇÕES DA COORDENADORIA: Ao CLI compete as funções de apoio acadêmico, técnico aos

alunos, docentes e funcionários, gerenciamento e administração dos ativos de TI da instituição,

desenvolvimento, manutenção e administração de soluções de software de uso interno,

responsável pela gestão, manutenção e manipulação dos equipamentos audiovisuais.

Entre outras atividades desenvolvida destacam-se a manutenção Corretiva, Preventiva e

preditiva dos computadores e dispositivos tecnológicos da instituição, implementação,

manutenção de topologias de redes cabeadas e não cabeadas, aplicação de conceitos de

virtualização de servidores, configuração e implementação, desenvolvimento de soluções em

software para uso da instituição, treinamento de usuários, e busca de novas tecnologias que

colaborem para a melhoria da Fatec Taquaritinga.

I- DOS BENEFÍCIOS

1- O Candidato que estiver em período apto ao estágio poderá convalidar as horas nele

trabalhadas no estágio obrigatório do curso que estiver matriculado, desde que esteja no

período permitido pelas normas do estágio.

2 – O candidato poderá ser beneficiado pelo conhecimento adquirido durante o estágio, pois

todo seu contato com a tecnologia será direto, colocando em prática o que é transmitido em

sala de aula.

3 – Durante o desenvolvimento do Candidato o aluno terá a oportunidade de publicar artigos

em revistas e/ou eventos científicos, podendo ao final convalidar como sendo seu Trabalho de

Conclusão de Curso.

II- DO PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO:

1- Estar matriculado em um dos cursos do subitem a,b,c:

a. Sistemas para Internet;

b. Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

c. AMS P-Tech;

2- Para candidatos do AMS P-Tech, é necessário ter no mínimo 16 anos completos.



3- Disponibilidade para estagiar ao menos em um dos turnos de atividade da instituição,

nos seguintes dias e períodos: segunda a sexta-feira de manhã, tarde ou noite; aos

sábados no período da manhã.

4- Os candidatos do AMS P-Tech deverão observar a disponibilidade de horários para que

não conflitem com os horários de quaisquer outras atividades acadêmicas.

III- DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO

O Processo Seletivo será dividido em três etapas.

1. Inscrição online via formulário a ser disponibilizado.

2. Análise de currículo, que deve ser entregue na inscrição, onde deve conter dados

pessoais, com RA (ou RM) do curso, atividades acadêmicas e experiência.

3. Entrevista com candidatos selecionados, podendo ser presencial ou online.

IV- DAS INSCRIÇÕES

Período para inscrição: das 00:00h do dia 16/12/2021 às 23:59h do dia 07/02/2022.

Link de inscrição: https://forms.gle/fjeFaVoGAq56KaC3A

Período previsto para entrevistas: de 09/02/2022 à 11/02/2022.

Convocação prevista para: 14/02/2022.

Início do estágio previsto para: 21/02/2022.

https://forms.gle/fjeFaVoGAq56KaC3A

