
EDITAL Nº 22/2022 – RH/ISD, DE 17 DE AGOSTO DE 2022

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO EM INFRAESTRUTURA DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O Instituto Santos Dumont (ISD) torna pública a abertura das inscrições para o
processo seletivo com objetivo de preencher 01 (uma) vaga para estágio em Engenharia da
Computação.

1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O Instituto Santos Dumont (ISD) é uma Organização Social privada sem fins
lucrativos com contrato de gestão com o Ministério da Educação. Localizado no município
de Macaíba, o ISD conta com uma abordagem interdisciplinar para oferecer um programa
de residência multiprofissional para reabilitação da pessoa com deficiência e um Programa
de Pós-Graduação em Neuroengenharia (PPGN). O ISD promove a educação para a vida
por meio da ciência como ferramenta de desenvolvimento social.

1.2. As comunicações sobre os atos do processo seletivo, incluindo eventuais
convocações para entrevistas, serão feitas por e-mail através do endereço fornecido
pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição. O ISD e a Comissão de Seleção não se
responsabilizam por erros decorrentes de endereços de e-mail incorretos informados por
candidatos(as), nem pelo não recebimento das mensagens por problemas ou bloqueios em
suas respectivas contas de e-mail

2. DAS VAGAS E REGIME DE CONTRATAÇÃO

2.1. O presente Edital visa o preenchimento de 01 (uma) vaga para estágio em
Infraestrutura de Tecnologia da Informação;
2.2. O(a) candidato(a) classificado(a) será chamado(a) para atuar de imediato;
2.3. O regime de contratação é intermediado pelo CIEE, com carga horária de 20h
semanais, em horário de     segunda à sexta-feira, das 8h às 12h;
2.4. Não havendo candidatos(as) inscritos(as) e/ou selecionados(as), o edital poderá ser
reaberto posteriormente;
2.5. A vaga ofertada neste Edital é extensiva à pessoas com deficiência (PCD).

3. DOS REQUISITOS E DAS ATRIBUIÇÕES

3.1. São requisitos básicos exigidos para todos(as) os(as) candidatos(as):

I. Cursar a graduação em Engenharia da Computação, Ciência e Tecnologia ou

Tecnologia da Informação a partir do 4º Período;

II. Conhecimento em Hardware;

III. Conhecimento em plataforma Windows, Linux e Pacote Office.



3.2. Principais atividade do estagiário em Engenharia da Computação:

I. Suporte ao usuário, para que o profissional tenha um bom desempenho;

II. Suporte de instalação do sistema, sistemas operacionais;

III. Backups;

IV. Conexões (rede);

V. Hardware;

VI. Suportes básicos de Infra-estrutura

4. DO PERÍODO E DA FORMA DE INSCRIÇÃO

4.1. Os(as) candidatos(as) devem se inscrever através do
link:
https://forms.gle/fqEX3n7w3jpjKU8q9

4.2. Documentos obrigatórios no ato da inscrição:
I. Carta de intenção: intenção de trabalhar para o ISD, por que e como suas

habilidades se encaixam no ISD;.
II. Curriculum vitae: histórico educacional, experiência de trabalho e habilidades;

4.3. Somente passarão para a próxima fase, as inscrições que cumprirem todos os
requisitos previstos neste Edital.

4.4. Etapas do processo de seleção:

1a fase: Avaliação Curricular (caráter eliminatório) – análise da carta de intenção e
currículo;
2a fase: Entrevista presencial avaliação da adequação do candidato para a vaga.

4.5. Cronograma:

Etapa Período ou Data

Período de inscrições Até 22/08/2022

Convocação para aprovados(as) para entrevistas 25/08/2022

Entrevistas 29/08/2022

Divulgação do resultado final 30/08/2022

5. DOS PROVENTOS E BENEFÍCIOS

5.1. Proventos: Bolsa estágio no valor de 01 salário mínimo; Vale Refeição por dia
trabalhado, Transporte fretado gratuito entre Natal e Macaíba.


