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O  Campus  Muriaé  oferece 01  (uma)  vaga de  estágio para  estudantes  do  Curso  Técnico
Integrado em Informática. O estágio, não remunerado e com duração de 90 (noventa) horas, terá
como tema "Os mapas de população das vilas de São João del-Rei e Baependi - 1804-1850".

O estágio consiste em montar tabelas no Excel com os mapas de população presentes no Arquivo
Público Mineiro das mencionadas vilas, sendo as atividades realizadas, tanto no Campus quanto
na residência do estagiário.

O candidato à vaga deverá:

• estar cursando o 3º ano do Curso Técnico Integrado em Informática;
• já ter concluído a Disciplina "Banco de Dados" com, no mínimo, 70 (setenta) pontos;
• já ter estudado a história do Brasil Imperial.

Os  interessados  passarão  por  entrevista  com  a  professora  Sirleia  Maria  Arantes,  professora
orientadora do estágio, no dia 08/07/2016, às 09:30 hs, na Unidade Barra.

Início e término do estágio: de 08/07 a 22/07/2016.

A jornada diária do estágio terá duração de 08 (oito) horas.

O  Campus  Muriaé  oferece  01  (uma)  vaga  de  estágio para  estudantes  do  Curso  Técnico
Integrado em Informática. O estágio, não remunerado e com duração de  40 (quarenta) horas,
terá como tema "Os inventários e testamentos dos livres de cor da Comarca do Rio das Mortes -
1736-1850".

O estágio consiste em montar tabelas no Excel com os inventários e testamentos da Comarca do
Rio  das  Mortes  presentes  no  Escritório  Técnico  do  IPHAN  de  São  João  del-Rei,  na  Cúria
Diocesana  de  Campanha  e  da  Matriz  do  Pilar  de  São  João  del-Rei,  sendo  as  atividades
realizadas, tanto no Campus quanto na residência do estagiário.

O candidato à vaga deverá:

• estar cursando o 3º ano do Curso Técnico Integrado em Informática;
• já ter concluído a Disciplina "Banco de Dados" com, no mínimo, 70 pontos;
• já ter estudado a história do Brasil Imperial.

Os interessados passarão por entrevista com a professora Sirleia Maria
Arantes, professora orientadora do estágio, no dia 08/07/2016, às 09:30
hs, na Unidade Barra.

Início e término do estágio: de 08/07 a 22/07/2016

A jornada diária do estágio terá duração de 04 (quatro) horas.

Muriaé, 06 de julho de 2016.
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