
FUNDAÇÃO CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS 

Endereço: Rua Grão Pará, 882 - Santa Efigência - Belo Horizonte/MG - 30.150-341 

 

1 Dados da Oportunidade 

→ Tipo: Estágio curricular não obrigatório 

→ Título: Vaga Estágio - Administração 

→ Nº de Vagas: 2 

→ Área de Atuação: Administração Até o 5º Periodo 

→ Divulgação: 02/02/2017 a 10/02/2017 

Período: 

→ 2 º ao 5 º Período 

Restrito aos cursos: 

→ Administração - UNID. EDUC. BARREIRO – PBR 

 

2 Jornada e Benefícios 

Jornada de atividade: 

→ Carga Horária Semanal: 30 horas 

→ Turno: Manhã 

Bolsa, salário ou outra forma de contraprestação: 

→ Referência Base: Valor mensal 

→ Valor: 724,00 

→ Descrição: Bolsa auxilio + Auxilio Transporte 

Auxílio transporte: 

→ Referência Base: Valor mensal 

→ Valor Pago: 100,00 

Seguro: 

→ Tipo: Seguro de acidentes pessoais 

 

3 Requisitos e Atividades 

Departamento / projeto: 

→ Apoio Administrativo 

Objetivos: 

→ auxiliar na formação de administradores capacitados para atuarem com responsabilidade e ética profissional. 

Descrição das atividades: 

→ exercer atividades no setor administrativo, acompanhar e atualizar os dados estatísticos (Boletim estatístico) de produção da 

Unidade; encaminhar correspondências da unidade, alimentar o BPA, auxiliar nas atividades da gestão de recursos humanos. 

Conhecimentos necessários: 

→ Informática internet excel power point 

 

4 Informações complementares 

Nome do responsável 

→ Alessandra Silva 

Responsáveis pela oportunidade:  

→ O aluno poderá se candidatar através do sistema? Não 

→ E-mail para envio do currículo: ensino@hemominas.mg.gov.br 

→ Site para cadastro do currículo: www.cieemg.org.br 

Observações: 

→ Vagas para Unidade HJK 

 

 

 

 

 



LIFECENTER SITEMA DE SAÚDE S/A 

Endereço: Avenida do Contorno, 4747 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - 30.110-921 

 

1 Dados da Oportunidade 

→ Tipo :Estágio curricular não obrigatório 

→ Título: Estagiário de Bloco Cirúrgico 

→ Nº de Vagas: 2 

→ Área de Atuação: Centro Cirúrgico 

→ Divulgação: 24/01/2017 a 28/02/2017 

Período: 

→ 4 º ao 8 º Período 

Restrito aos cursos: 
→ Enfermagem - UNID. EDUC. BARREIRO - PBR 

→ Enfermagem - CAMPUS CORAÇÃO EUCARÍSTICO - PMG 

→ Enfermagem - CAMPUS BETIM – PBE 

 

2 Jornada e Benefícios 

→ Carga Horária Semanal: 30 horas 

→ Turno: Manhã / Tarde 

Bolsa, salário ou outra forma de contraprestação: 

→ Referência Base: Valor mensal 

→ Valor: 600,00 

Auxílio transporte: 

→ Referência Base: Outro 

→ Valor Pago: 100,00 - O valor do vale transporte será de acordo com a necessidade do estagiário. 

Seguro: Seguro de vida 

 

3 Requisitos e Atividades 

→ Centro Cirúrgico 

Objetivos: 

→ Observar e acompanhar as práticas de enfermagem com intuito de aprendizado e aprimoramento dos cuidados de 

enfermagem assistenciais. 

Descrição das atividades: 

→ 1) Executar o trabalho observando aspectos relativos a segurança, padrão de comportamento, cumprindo legislações vigentes e normas 

internas. 2) Acompanhar o Enfermeiro na orientação à pacientes e acompanhantes quanto aos cuidados de enfermagem durante internação e 

alta. 3) Acompanhar o Enfermeiro na realização de checagem de dispositivos e equipamentos necessários para admissão de pacientes, 

registrando no check list. 4) Acompanhar o Enfermeiro na realização do check list diário de equipamentos e materiais do setor: ECG, 

Glicosímetro, Carrinho de emergência, laringoscópio, monitores e respiradores de transporte, maletas de intubação e intubação difícil, 

material respiratório. 5) Garantir o abastecimento de todos os materiais utilizados na unidade. 6) Acompanhar o Enfermeiro na realização da 

admissão de pacientes a partir de anamnese e exame físico. 7) Participar da corrida de leito e avaliar todos os pacientes internados no setor, 

diariamente, fazendo evolução de enfermagem e prescrição de cuidados, sob a supervisão do Enfermeiro. 8) Checar diariamente todas as 

prescrições médicas para garantir que tenham sido realizadas nos horários corretos. 9) Auxiliar o Enfermeiro na conferência diária do mapa de 

dietas prescritas. 10) Prestar cuidados de enfermagem durante a internação, tais como avaliação e registro de sinais vitais, assistência a 

oxigenoterapia ou ventilação mecânica, punção de acessos venosos periféricos, administração de medicações conforme prescrição médica 

com checagem adequada, realização de curativos, aspirações de vias aéreas superiores, cuidados com drenos, ostomias e dispositivos 

invasivos, realizar sondagens, sob a supervisão do Enfermeiro. 11) Dentre outras. 

Conhecimentos necessários: 

→ Conhecimento em informática 

 

4 Informações complementares 

→ O aluno poderá se candidatar através do sistema? Não 

→ Site para cadastro do currículo: www.hospitallifecenter.com.br 

Observações: 

→ Os interessados devem cadastrar o currículo no site do hospital e candidatar-se na oportunidade. 



ECO ENGENHARIA LTDA 

Endereço: Rua Francisco Gomes da Rocha, 112 - Estrela Dalva - Belo Horizonte/MG - 30.570-690 

 

1 Dados da Oportunidade 

→ Tipo: Estágio curricular não obrigatório 

→ Título: Estágio Engenharia Civil 

→ Nº de Vagas: 1 

→ Área de Atuação: Projetos Hidrossanitários 

→ Divulgação: 28/01/2017 a 08/02/2017 

Período: 

→ 4 º ao 7 º Período 

Restrito aos cursos: 

→ Engenharia Civil - UNID. EDUC. PRAÇA DA LIBERDADE - PPL 

→ Engenharia Civil - UNID. EDUC. BARREIRO - PBR 

→ Engenharia Civil - CAMPUS CORAÇÃO EUCARÍSTICO – PMG 

 

2 Jornada e Benefícios 

→ Carga Horária Semanal:30 horas 

→ Turno: Manhã / Tarde 

Bolsa, salário ou outra forma de contraprestação: 

→ Referência Base: Valor mensal 

→ Valor: 850,00 

→ Descrição: Poderá haver alteração da bolsa de acordo com as necessidades. 

Auxílio transporte: 

→ Referência Base: Outro 

→ Valor Pago: 9,00 

→ Descrição: Será concedido o valor total do número de passagens necessárias. 

Seguro: 

→ Tipo: Seguro de acidentes pessoais 

 

3 Requisitos e Atividades 

Departamento / projeto: 

→ Hidrossanitário 

Objetivos: 

→ Contratação de estagiário com experiência em AutoCad para desenhar e aprender a projetar instalações hidrossanitárias. 

Descrição das atividades: 

→ Verificação de normatizações, desenhar, projetar, acompanhar reuniões. 

Conhecimentos necessários: 

→ Experiência e agilidade no AutoCad. Office básico 

 

4 Informações complementares 

→ O aluno poderá se candidatar através do sistema? Não 

→ E-mail para envio do currículo: arturfarias@ecoengenharia.eng.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arturfarias@ecoengenharia.eng.br


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS 

Endereço: Rua da Bahia, 916 - CENTRO - Belo Horizonte/MG - 30.160-011 

 

1 Dados da Oportunidade 

→ Tipo: Estágio curricular não obrigatório 

→ Título: ESTÁGIO – Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

→ Nº de Vagas: 2 

→ Área de Atuação: Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

→ Divulgação: 02/02/2017 a 10/02/2017 

Período: 

→ 4 º ao 6 º Período 

Restrito aos cursos:  

→ Sistemas de Informação - UNID. EDUC. SÃO GABRIEL - PSG 

→ Sistemas de Informação - UNID. EDUC. BARREIRO - PBR 

→ Sistemas de Informação - CAMPUS CONTAGEM - PCO 

→ Ciência da Computação - CAMPUS CORAÇÃO EUCARÍSTICO – PMG 

 

2 Jornada e Benefícios 

→ Carga Horária Semanal: 25 horas 

→ Turno: Manhã / Tarde 

Bolsa, salário ou outra forma de contraprestação: 

→ Referência Base: Valor mensal 

→ Valor: 937,00 

Auxílio transporte: 

→ Referência Base: Outro 

→ Descrição: O valor poderá variar, é fornecido vale transporte para o percurso de Casa para o Estágio e do Estágio para Casa. As 

regras deverão ser consultadas diretamente com o Coren-MG. 

Seguro: 

→ Tipo: Seguro de acidentes pessoais 

 

3 Requisitos e Atividades 

Departamento / projeto: 

→ Departamento de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de Sistemas 

Objetivos: 

→ Atuar na área de tecnologia da informação, participando da equipe de desenvolvimento de projetos. 

Descrição das atividades: 

→ Atuar desde o entendimento das necessidades até a codificação e teste de todos os artefatos de programação necessários 

para uma aplicação Web. O estagiário ainda deverá ser capaz de atender e compreender os chamados dos usuários do Sistema 

utilizado no Conselho e dar suporte quando necessário no que diz respeito a sistemas de TI da Autarquia. Estamos em 

desenvolvimento constante de um sistema já existente em PHP com banco de dados PostgreSQL, e possuímos um projeto na 

plataforma Liferay. Estamos também iniciando um estudo para desenvolvimento com novas tecnologias. 

Conhecimentos necessários: 

→ Conhecimentos em Engenharia de Software; Programação WEB; SQL; 

 

4 Informações complementares 

→ O aluno poderá se candidatar através do sistema? Não 

→ E-mail para envio do currículo: bruno.rodrigues@corenmg.gov.br 

Observações: 

→ O currículo deve ser enviado por e-mail até o dia 10/02/2017. 


