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ÁREA DO 

ESTÁGIO 

QUANTIDADE 

DE VAGAS 

PRÉ-REQUISITOS CARGA 

HORÁRIA 

ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

TURNO 

ADMINISTRAÇÃO 6 

Estudante de Administração 

cursando a partir do 2° 

período, com habilidades em 

atendimento ao público, boa 

comunicação e conhecimento 

de rotinas administrativas 

controle de  arquivos físicos e  

documentos digitalizados, 

conhecimentos de informática 

Windows ,Word e Excel  a 

nível de usuário, e sistemas 

personalizados. 

 

25 horas 

semanais 

Atuar junto as Coordenações 

e Assessorias desenvolvendo 

as atividades de elaboração, 

organização e 

acompanhamento de 

processos e projetos 

pertinentes a cada setor. 

Matutino/Vespertino 

BIBLIOTECONOMIA 4 

Estudante de Biblioteconomia 

cursando a partir do 2° 

período, com habilidades na 

elaboração de documentos 

oficiais e relatórios,  

conhecimentos de informática 

Windows ,Word e Excel  a 

nível de usuário, habilidade 

em atendimento ao público e 

conhecimento básico de 

arquivologia. 

25 horas 

semanais 

Atuar na organização e 

recuperação de informações, 

catalogação e descrição de 

documentos, apoio na 

elaboração de formulários e 

manuais, montagem de 

dossiês, analise e tramitação 

de processos e realizar 

arquivamento. 

Matutino/Vespertino 
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CIENCIAS 

CONTÁBEIS 
4 

Estudante de ciências 

contábeis cursando a partir do 

2° período, com 

conhecimento básico na área 

financeira, e habilidade na 

elaboração de planilhas em 

Excell  a nível básico e 

conhecimento de rotinas 

administrativas. 

25 horas 

semanais 

Atuar junto as Coordenações 

desenvolvendo as atividades 

pertinentes ao setor de Folha 

de Pagamento, orçamento 

finanças e patrimônio, 

contabilidade e controle 

interno. Analisando processo 

e elaborando planilhas. 

Matutino/Vespertino 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 
2 

Estudante de Comunicação  

cursando a partir do 2º 

período com habilidades de 

atendimento ao público, 

comunicação oral e escrita, 

habilidade na elaboração de 

materiais institucionais.  

25 horas 

semanais 

Atuar na área de 

comunicação, 

acompanhando a 

organização e realização dos 

eventos institucionais 

internos e externos, 

manutenção dos murais, 

auxiliando na elaboração e 

propagação da comunicação 

interna e externa 

 

 

 

 

 

Matutino/Vespertino 

DIREITO 7 

Estudante de direito cursando 

a partir do 2° período, com 

habilidades de atendimento 

ao publico. 

25 horas 

semanais 

Acompanhamento de 

diligencias TCE, revisão de 

processos de Concessão de 

benefícios, elaboração de 

pareceres administrativos, 

elaboração de defesas 

judiciais e atendimento ao 

publico. 

Matutino/Vespertino 
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ENFERMAGEM 1 

Estudante de Enfermagem 

cursando a partir do 2° 

período com habilidade em 

atendimento ao público, e 

elaboração de relatórios. 

 

25 horas 

semanais 

Atuar junto a Coordenação 

de Pericia Médica do 

Município de São Luís.  

Vespertino 

SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO 
4 

Estudante de Sistema de 

Informação cursando a partir 

do 2º período conhecimento 

de linguagens técnicas 

codificação de programas , 

desde aplicativos básicos aos 

específicos e monitoramento 

de sistema   

25 horas 

semanais 

Acompanhar os Serviços de 

monitoramento e resolução 

de problemas decorrente da 

falha de comunicação e 

configuração entre os 

servidores de dados e pontos 

de acesso de usuários do 

sistema  

Matutino/Vespertino 

SERVIÇO SOCIAL 2 

Estudante de Serviço Social, 

na área de relações públicas, 

cursando a partir do 2º 

período com habilidades de 

atendimento ao público. Deve 

possuir boa  comunicação e 

relação interpessoal  

25 horas 

semanais 

Acompanhar a elaboração e 

execução de projetos 

concernentes à Assessoria. 

Matutino/Vespertino 


