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Edital Complementar nº 001/2021 ao 
Edital nº 006/2021 – PRAD – Câmpus de Cáceres 

Contratação Temporária de Estagiários 
 

ALTERAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS 

 

A Universidade do Estado de Mato Grosso, por meio da Pró-reitoria de Administração, no uso de 

suas atribuições, torna pública torna pública a retificação do Edital nº 006/2021 – PRAD – Câmpus 

de Cáceres nos seguintes termos: 

 

1. Os Itens 5.1 e 5.2 passam a vigorar com a seguinte redação: 

[...] 

5.1 O Processo Seletivo do Programa de Estágio da UNEMAT oferecerá 23 vagas, sendo 02 para 

Pessoas com Deficiência – PcD, conforme o art. 10 § 3º do Decreto 121/2015 – distribuídas nos 

setores do Câmpus Universitário de Cáceres. As vagas estão distribuídas entre VAGAS 

IMEDIATAS e CADASTRO DE RESERVA. 

[...] 

5.2 As vagas de que tratam este edital, estão especificadas nos quadros a seguir: 

 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES 

CÓDIGO 
DA 

VAGA 

HORÁRIO DO 
ESTÁGIO 

Nº. DE 
VAGAS 

IMEDIATAS 

Nº. DE 
VAGAS 

CADASTRO 
RESERVA 

SETOR 
REQUISITO 
DO CURSO 

APRENDIZADOS QUE SERÃO 
EXPERIMENTADOS 

01A 07:00 às 13:00 01 00 

Laboratório dos 
Projetos PELD III 

- CERFogo 
(Cavalhada) 

Licenciatura 
e 

Bacharelado 
em Ciências 
Biológicas 

Auxiliar nas coletas de dados 
de composição e estrutura da 
biodiversidade arbórea; no 
processamento de materiais e 
dados botânicos diversos; no 
manejo da coleção botânica, 
na digitação de banco de dados 
e do acervo do projeto com 
inserção dos nomes científicos 
de plantas e demais 
informações relativas às 
amostras e dados botânicos. 

02A 07:00 às 13:00 01 00 

HPAN – 
Herbário do 

Pantanal 
(Cidade 

Universitária) 

Licenciatura 
e 

Bacharelado 
em Ciências 
Biológicas 

Auxiliar na identificação dos 
nomes específicos de plantas e 
demais informações relativas 
às amostras botânicas 
depositadas; na alimentação 
de dados em planilhas 
BRAHMS (Botanical Research 
na Herbarium Management 
Systems); nos procedimentos 
de que vão desde a coleta até a 
preparação das amostras 
depositadas no acervo e em 
outras atividades relacionadas 
ao HPAN. 
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03A 13:00 às 19:00 01 00 

Programa de Pós 
Graduação em 

Ciências 
Ambientais – 

PPGCA – (Cidade 
Universitária) 

Bacharelado 
em Ciências 
Contábeis 

Auxiliar no atendimento ao 
público; na elaboração e 
preenchimento de planilhas; 
na elaboração de ofícios e nas 
demais atividades 
administrativas a serem 
desenvolvidas no âmbito do 
programa. Também poderá 
contribuir nos processos de 
prestações de contas do 
programa, nos processos de 
concessão de diárias para 
docentes e auxílios para 
docentes e discentes, locação 
de veículos para aulas campo, 
etc. 

04A 13:00 às 19:00 01 00 
Supervisão 

Financeira – 
(Cavalhada) 

Bacharelado 
em Ciências 
Contábeis 

Auxiliar no atendimento ao 
público; na elaboração e 
preenchimento de planilhas; 
na elaboração de ofícios; na 
conferência de assinaturas e 
carimbos; nos processos de 
despesas; nas formalidades 
processuais; na organização de 
arquivo de processos de 
despesa e nas demais 
atividades administrativas do 
setor. 

05A 13:00 às 19:00 

01 
* Vaga 

exclusiva 
para 

Pessoa 
com 

Deficiência 

00 

Secretaria do 
Colegiado 
Regional 
(SECOR) - 

(Cavalhada) 

Bacharelado 
em Direito 

Auxiliar na organização 
administrativa da Secor; na 
redação oficial, elaboração de 
minutas de documentos 
oficiais e nas demais atividades 
administrativas do setor. 

06A 14:00 às 20:00 01 00 

Faculdade de 
Ciências da 

Saúde (FACIS) - 
(Cavalhada ou 

Cidade 
Universitária) 

Bacharelado 
em Ciências 

da 
Computação 

Auxiliar no desenvolvimento e 
gerenciamento do conteúdo 
do site da FACIS e dos 
respectivos cursos; no 
desenvolvimento de 
conteúdos de informática em 
educação; no apoio às 
coordenações e docentes; no 
gerenciamento de bancos de 
dados; no atendimento ao 
público; na elaboração e 
preenchimento de planilhas, 
ofícios e na confecção de 
documentos oficiais. 
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07A 13:00 às 19:00 00 01 

Curso de 
Enfermagem - 
(Cavalhada ou 

Cidade 
Universitária) 

Bacharelado 
em Ciências 

da 
Computação 

Auxiliar no desenvolvimento e 
gerenciamento de 
documentos físicos e 
eletrônicos; na atualização da 
página eletrônica do curso; no 
desenvolvimento de 
conteúdos de informática em 
educação; no apoio à 
coordenação e aos docentes; 
no gerenciamento de bancos 
de dados; no atendimento ao 
público; na elaboração e 
preenchimento de planilhas; 
na elaboração de ofícios e em 
outras atividades do setor. 

08A 14:00 às 20:00 02 02 
Laboratório de 

Informática/RISC 
– (Cavalhada) 

Bacharelado 
em Ciências 

da 
Computação 

Auxiliar no desenvolvimento 
de sistemas; na administração 
de rede de computadores; 
gerenciamento de sistemas 
operacionais e no 
desenvolvimento de 
aplicativos para dispositivos 
móveis. 

09A 13:00 às 19:00 01 00 

Dir. de Unidade 
Regionalizada 

Político 
Pedagógica e 
Financeira – 

DPPF – 
(Cavalhada) 

Bacharelado 
em Ciências 

da 
Computação 

Auxiliar na administração de 
páginas eletrônicas; no 
gerenciamento de redes 
sociais e na gestão eletrônica 
de documentos. 

10A 16:30 às 22:30 00 01 
Laboratório de 
Enfermagem – 

(Cavalhada) 

Bacharelado 
em 

Enfermagem 

Auxiliar nas atividades 
laboratoriais utilizados pelo 
curso; nos treinamentos 
individuais; na preparação de 
ambiente físico e disposição de 
materiais para as 
aulas/atividades; na 
sensibilização do cumprimento 
dos regulamentos, normas e 
rotinas do laboratório, no zelo 
pelos bens permanentes e no 
controle de consumo do 
laboratório. 

11A 12:00 às 18:00 01 00 

Núcleo de 
Documentação 

de História 
Escrita e Oral 
(NUDHEO) – 
(Cavalhada) 

Licenciatura 
em História 

Auxiliar no desenvolvimento 
de projetos; na utilização de 
arquivos; na organização e 
cuidado com o 
armazenamento do acervo. 

12A 12:00 às 18:00 01 00 

Laboratório de 
Ensino de 

História (LABEH) 
– (Cavalhada) 

Licenciatura 
em História 

Auxiliar na organização de 
documentação de estágios 
supervisionados, Pibid e 
residência pedagógica; no 
desenvolvimento de projetos 
de ensino; na orientação da 
utilização do laboratório; na 
organização e cuidado com o 
armazenamento do acervo. 



ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

13A 14:00 às 20:00 01 00 

Programa de Pós 
Graduação em 

Educação – 
PPGEDU – 

(Cidade 
Universitária) 

Bacharelado 
em Ciências 

da 
Computação 

ou 
Licenciatura 

em 
Pedagogia 

Auxiliar no atendimento ao 
público; na elaboração e 
preenchimento planilhas; na 
elaboração de ofícios; na 
organização de planilhas de 
artigos submetidos ao 
periódico do PPGEdu; na 
comunicação via e-mail com 
autores de artigos científicos; 
no arquivamento de artigos; na 
organização de planilha de 
empréstimos de livros da 
biblioteca setorial. 

14A 13:00 às 19:00 01 00 

Diretoria de 
Unidade 

Regionalizada 
Administrativa – 

DURA – 
(Cavalhada) 

 

Bacharelado 
em Ciências 

da 
Computação 
ou Ciências 
Contábeis 

Auxiliar no atendimento ao 
público; na elaboração e 
preenchimento de planilhas; 
nas elaborações e 
organizações de expedientes 
oficiais; na organização e 
gestão dos pedidos de 
empenhos; na elaboração do 
plano de trabalho anual (PTA) e 
nos relatórios de gestão. 

15A 13:00 às 19:00 01 00 

Supervisão de 
Apoio e 

Manutenção – 
SAP – 

(Cavalhada) 

Bacharelado 
em Ciências 

da 
Computação 
ou Ciências 
Contábeis 

Auxiliar no atendimento ao 
público; na elaboração e 
preenchimento de planilhas; 
nas elaborações e 
organizações de expedientes 
oficiais; na gestão de 
demandas por manutenção e 
na gestão por processos. 

16A 
07:00 às 13:00 

ou  
13:00 às 19:00  

01 00 

Laboratório de 
Habilidades 
Médicas / 

Laboratório de 
Habilidades 
Cirúrgicas / 

Laboratório de 
Morfologia – 
FACIS (Cidade 
Universitária) 

Bacharelado 
em 

Medicina, 
Enfermagem 

ou 
bacharelado 

e 
licenciatura 
em Ciências 
Biológicas 

Auxiliar nas atividades e 
práticas de laboratório; no 
gerenciamento do ambiente 
de aprendizagem; na 
organização e gerenciamento 
do uso de 
materiais/equipamentos e 
insumos dos laboratórios; no 
gerenciamento do 
agendamento para uso do 
laboratório; no atendimento 
ao público; na elaboração e 
preenchimento de planilhas. 
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17A 

07:00 às 
13:00 

(Matemática) 
ou 

12:00 às 
18:00 

(Computação) 

01 00 

Centro de 
Educação e 

Investigação 
em Ciências e 
Matemática – 

CEICIM – 
(Cidade 

Universitária) 

Licenciatura 
em 

Matemática 
ou 

Bacharelado 
em Ciências 

da 
Computação 

Auxiliar na organização do 
acervo dos materiais e 
experimentos; na 
organização dos trabalhos 
pedagógicos, na elaboração e 
construção de materiais 
didáticos e de experimentos; 
na organização da agenda de 
visita do público e no 
acompanhamento das visitas 
monitoradas às exposições 
interativas e experimentais. 
Pode-se também auxiliar na 
organização de minicursos e 
oficinas ministradas; na 
organização de mostras, de 
sessões no planetário; no 
desenvolvimento de 
trabalhos de iniciação 
científica ou extensão e na 
elaboração de relatório das 
atividades desenvolvidas. 

18A 
11:30 às 

17:30 

01 
 

* Vaga 
exclusiva para 

Pessoa com 
Deficiência 

00 
Supervisão de 

Biblioteca – SBB 
(Cavalhada) 

Qualquer 
curso de 

graduação 

Auxiliar no atendimento ao 
público; no atendimento no 
Check Point (conferência de 
empréstimo das obras); na 
digitalização de artigos de 
revistas; na realização de 
empréstimos e devoluções de 
chaves dos armários; na 
orientação na utilização do 
espaço da Biblioteca; na 
orientação sobre a base de 
dados da Biblioteca 
(Gnuteca), Biblioteca Virtual, 
base de dados sobre ficha 
catalográfica; e auxiliar com o 
cuidado, organização e 
gerenciamento do acerco 
bibliotecário. 

19A 
16:30 às 

22:30 
01 00 

Supervisão de 
Biblioteca – SBB 

(Cavalhada) 

Qualquer 
curso de 

graduação 

Auxiliar no atendimento ao 
público; no atendimento no 
Check Point (conferência de 
empréstimo das obras); na 
digitalização de artigos de 
revistas; na realização de 
empréstimos e devoluções de 
chaves dos armários; na 
orientação na utilização do 
espaço da Biblioteca; na 
orientação sobre a base de 
dados da Biblioteca 
(Gnuteca), Biblioteca Virtual, 
base de dados sobre ficha 
catalográfica; e auxiliar com o 
cuidado, organização e 
gerenciamento do acerco 
bibliotecário. 
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20A 
08:00 às 

14:00 
01 00 

Museu de 
Humanidade 

Alaíde 
Montecchi – 

MHAM – 
(Cidade 

Universitária) 

Licenciatura 
em História 

Auxiliar no manuseio de 
acervos fotográficos, 
etnográficos e arqueológicos; 
na elaboração de roteiros e 
curadoria de exposições; 
auxiliar no gerenciamento 
das redes sociais do MHAM. 

 
 [...] 

 

2. Os demais itens do Edital nº 006/2021 – PRAD – Câmpus de Cáceres permanecem inalterados. 
 
3. Este Edital Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cáceres - MT, 25 de maio de 2021. 
 
 
 


