
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Com base no convênio firmado entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a 
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  para  estágios  não-obrigatórios 
(remunerados) solicitamos à Vsª. a abertura e divulgação de vagas para 
alunos do Curso de BACHARELADO INTERDISICIPLINAR EM ARTES 
E  DESIGN a  partir  do  2º  período interessados  em  estagiar  nesta 
Prefeitura conforme abaixo:

• LOCAL DE ESTÁGIO: DIVERSAS SECRETARIAS;

• NÚMERO DE VAGAS: 03

• CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais;

• BOLSA DE ESTÁGIO: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

• VALE-TRANSPORTE: 2 (dois) por dia útil.

Os alunos interessados poderão se inscrever enviando curriculum vitae 
para o endereço eletrônico: estagio@pjf.mg.gov.br ou pessoalmente na 
SARH – AV. Brasil, 2001/ 8º andar – Centro, até o dia 25 de janeiro de 
2013.

OBS. Início Imediato. Após esta data eventuais currículos não serão 
mais aceitos.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

SARH/SSP/DECOM/SAP

mailto:estagio@pjf.mg.gov.br


EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Com  base  no  convênio  firmado  entre  a  Prefeitura  de  Juiz  de  Fora  e  a 
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  para  estágios  não-obrigatórios 
(remunerados) solicitamos à Vsª. a abertura e divulgação de vagas para alunos 
dos  Curso  de  CIÊNCIA  DA  COMPUTAÇÃO  E  SISTEMAS  DE 
INFORMAÇÃO a partir do  3º período interessados em estagiar nesta Prefeitura 
conforme abaixo:

• LOCAL DE ESTÁGIO: DIVERSAS SECRETARIAS DA PJF;

• NÚMERO DE VAGAS: 03 + CADASTRO DE RESERVA

• CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais;

• BOLSA DE ESTÁGIO: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

• VALE-TRANSPORTE: 2 (dois) por dia útil.

Os alunos interessados poderão se inscrever enviando curriculum vitae para o 
endereço eletrônico: estagio@pjf.mg.gov.br ou pessoalmente na SARH – AV. 
Brasil, 2001/ 8º andar – Centro, até o dia 25 de janeiro de 2013. 

OBS. Início Imediato. Após esta data eventuais currículos não serão mais 
aceitos.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

SARH/SSP/DECOM/SAP

mailto:estagio@pjf.mg.gov.br


EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Com  base  no  convênio  firmado  entre  a  Prefeitura  de  Juiz  de  Fora  e  a 
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  para  estágios  não-obrigatórios 
(remunerados) solicitamos à Vsª a abertura e divulgação de vagas para alunos 
do  curso  de  PEDAGOGIA  (diurno  e  noturno)  a  partir  do  2º  período 
interessados em estagiar nesta Prefeitura conforme abaixo:

• LOCAL DE ESTÁGIO: Diversas Secretarias da PJF.

• NÚMERO DE VAGAS: 20 vagas;

• CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais;

• BOLSA DE ESTÁGIO: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

• VALE-TRANSPORTE: 2 (dois) por dia útil.

Os alunos interessados poderão se inscrever enviando curriculum vitae para o 
endereço eletrônico: estagio@pjf.mg.gov.br ou pessoalmente na SARH – AV. 
Brasil, 2001/ 8º andar – Centro, até o dia 25 de janeiro de 2013. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

SARH/SSP/DECOM/SAP
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EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Com  base  no  convênio  firmado  entre  a  Prefeitura  de  Juiz  de  Fora  e  a 
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  para  estágios  não-obrigatórios 
(remunerados) solicitamos à Vsª. a abertura e divulgação de vagas para alunos 
do  Curso  de  BACHARELADO  INTERDISCIPLINAR  EM  CIÊNCIAS 
HUMANAS  a partir  do   3º período interessados em estagiar nesta Prefeitura 
conforme abaixo:

• LOCAL DE ESTÁGIO: DIVERSAS SECRETARIAS DA PJF

• NÚMERO DE VAGAS: CADASTRO DE RESERVA

• CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais;

• BOLSA DE ESTÁGIO: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

• VALE-TRANSPORTE: 2 (dois) por dia útil.

Os alunos interessados poderão se inscrever enviando curriculum vitae para o 
endereço eletrônico: estagio@pjf.mg.gov.br ou pessoalmente na SARH – AV. 
Brasil, 2001/ 8º andar – Centro, até o dia 25 de janeiro de 2013. 

OBS. Início Imediato. Após esta data eventuais currículos não serão mais 
aceitos.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

SARH/SSP/DECOM/SAP

mailto:estagio@pjf.mg.gov.br


EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Com  base  no  convênio  firmado  entre  a  Prefeitura  de  Juiz  de  Fora  e  a 
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  para  estágios  não-obrigatórios 
(remunerados) solicitamos à Vsª. a abertura e divulgação de vagas para alunos 
dos  cursos  de  ADMINISTRAÇÃO a  partir  do   3º  período interessados  em 
estagiar nesta Prefeitura conforme abaixo:

• LOCAL DE ESTÁGIO: DIVERSAS SECRETARIAS;

• NÚMERO DE VAGAS: 10 vagas;

• CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais;

• BOLSA DE ESTÁGIO: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

• VALE-TRANSPORTE: 2 (dois) por dia útil.

Os alunos interessados poderão se inscrever enviando curriculum vitae para o 
endereço eletrônico: estagio@pjf.mg.gov.br ou pessoalmente na SARH – AV. 
Brasil, 2001/ 8º andar – Centro, até o dia 25 de janeiro de 2013. 

OBS. Início Imediato. Após esta data eventuais currículos não serão mais 
aceitos.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

SARH/SSP/DECOM/SAP

mailto:estagio@pjf.mg.gov.br


EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Com base no convênio firmado entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a 
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  para  estágios  não-obrigatórios 
(remunerados) solicitamos à Vsª. a abertura e divulgação de vagas para 
alunos  do  Curso  de  ARQUITETURA  E  URBANISMO a  partir  do  3º 
período interessados em estagiar nesta Prefeitura conforme abaixo:

• LOCAL DE ESTÁGIO: DIVERSAS SECRETARIAS;

• NÚMERO DE VAGAS: 03

• CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais;

• BOLSA DE ESTÁGIO: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

• VALE-TRANSPORTE: 2 (dois) por dia útil.

Os alunos interessados poderão se inscrever enviando curriculum vitae 
para o endereço eletrônico: estagio@pjf.mg.gov.br ou pessoalmente na 
SARH – AV. Brasil, 2001/ 8º andar – Centro, até o dia 25 de janeiro de 
2013. 

OBS. Início Imediato. Após esta data eventuais currículos não serão 
mais aceitos.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

SARH/SSP/DECOM/SAP

mailto:estagio@pjf.mg.gov.br


EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Com  base  no  convênio  firmado  entre  a  Prefeitura  de  Juiz  de  Fora  e  a 
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  para  estágios  não-obrigatórios 
(remunerados) solicitamos à Vsª. a abertura e divulgação de vagas para alunos 
do Curso de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS a partir do  3º período interessados em 
estagiar nesta Prefeitura conforme abaixo:

• LOCAL DE ESTÁGIO: DIVERSAS SECRETARIAS;

• NÚMERO DE VAGAS: 02 + CADASTRO DE RESERVA

• CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais;

• BOLSA DE ESTÁGIO: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

• VALE-TRANSPORTE: 2 (dois) por dia útil.

Os alunos interessados poderão se inscrever enviando curriculum vitae para o 
endereço eletrônico: estagio@pjf.mg.gov.br ou pessoalmente na SARH – AV. 
Brasil, 2001/ 8º andar – Centro, até o dia 25 de janeiro de 2013.

OBS. Início Imediato. Após esta data eventuais currículos não serão mais 
aceitos.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

SARH/SSP/DECOM/SAP

mailto:estagio@pjf.mg.gov.br


EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Com  base  no  convênio  firmado  entre  a  Prefeitura  de  Juiz  de  Fora  e  a 
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  para  estágios  não-obrigatórios 
(remunerados) solicitamos à Vsª. a abertura e divulgação de vagas para alunos 
do Curso de  HISTÓRIA a partir do  2º período interessados em estagiar nesta 
Prefeitura conforme abaixo:

• LOCAL DE ESTÁGIO: DIVERSAS SECRETARIAS;

• NÚMERO DE VAGAS: cadastro de reserva

• CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais;

• BOLSA DE ESTÁGIO: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

• VALE-TRANSPORTE: 2 (dois) por dia útil.

Os alunos interessados poderão se inscrever enviando curriculum vitae para o 
endereço eletrônico: estagio@pjf.mg.gov.br ou pessoalmente na SARH – AV. 
Brasil, 2001/ 8º andar – Centro, até o dia 25 de janeiro de 2013. 

OBS. Início Imediato. Após esta data eventuais currículos não serão mais 
aceitos.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

SARH/SSP/DECOM/SAP

mailto:estagio@pjf.mg.gov.br

