
 

 

 

 

Seleção de Estagiário (a) 

Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto 

 

A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP) torna público que 

se encontram abertas as inscrições para seleção de 01 (um) Estagiário (a), aluno (a) do curso 

de Economia, Administração ou Turismo (regularmente matriculado (a) na Universidade 

Federal de Ouro Preto), que resida preferencialmente em Cachoeira do Campo, para atuar 

junto ao Núcleo de Produtos e Serviços da ADOP, para desempenhar algumas funções de 

acordo com o descritivo abaixo: 

 

Núcleo de Produtos e Serviços (1 vaga) 

- Curso: Economia, Administração ou Turismo- preferencialmente cursando 5º período ou 

superior; 

- Turno do estágio: manhã ou tarde;  

- Carga Horária: 20 horas semanais;  

- Remuneração: Bolsa  

- Descritivo das funções: Apoiar o núcleo de produtos e serviços nas ações de capacitação, 

realizando e controlando as inscrições, organizando a infraestrutura necessária para cada 

curso, apoio aos consultores e atendimento a clientes. Colaborar na elaboração de agendas 

dos Cursos, levantamento da demanda dos clientes e na busca de novos produtos, e dar 

assistência ao Microempreendedor Individual (MEI). 

As inscrições serão realizadas por meio do e-mail produtoseservicos@adop.org.br, com o 

título EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO (A) DO NÚCLEO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, no 

período de 28 de Novembro a 20 de Dezembro do corrente ano, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

a) Currículo (OBS: Obrigatória à inclusão do contato telefônico); 

b) Declaração de que o candidato encontra-se matriculado na Universidade Federal de 

Ouro Preto; 

c) Histórico acadêmico; 

 

O processo de seleção será efetivado com a realização de entrevista e análise curricular a ser 

feita pela coordenação responsável pelo Núcleo de Produtos e Serviços, levando-se em  



 

 

 

 

 

consideração diversos aspectos, tais como, disponibilidade de horário, desempenho 

acadêmico e interesse nas atividades desenvolvidas no estágio. O período do estágio é de 

Fevereiro de 2019 a Agosto de 2019, com possibilidade de renovação. A entrevista será 

conforme horário e local a ser informado posteriormente, por telefone e e-mail, pela 

administração.  

 

Outras Informações: 

Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto  

Rua Hugo Soderi, 21 B-  Saramenha - 35400-000- Ouro Preto – MG 

(31) 3551-1365  

 

 

 

 

Ouro Preto, 28 de Novembro de 2018 

 

 

 

 


