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ATENÇÃO ALUNOS! 

VAGAS DE ESTÁGIO ABERTAS NO DTIC 

 

SOBRE AS VAGAS: 

Todas as vagas para ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, com no máximo 30 horas semanais e 6 horas diárias. 

CAMPUS SETOR VAGAS CURSOS  ATIVIDADES 

ALEGRETE Coordenadoria de 
Desenvolvimento - 
CODEV 

01 Engenharia de 
Software – 
Aprovado 

- Implementação de sistemas web, utilizando as seguintes 
tecnologias: PHP, CodeIgniter, SQL,JavaScript, jQuery, 
XHTML, CSS, Subversion (SVN); 
- Acompanhamento em pares da codificação, modelagem e 
demais atividades do processo de software da CODEV; 
- Apoiar a equipe da CODEV nas atividades de complexidade 
simples, às quais for atribuído; 

ALEGRETE Coordenadoria de 
Desenvolvimento - 
CODEV 

01 Engenharia de 
Software – 
Aprovado 

-Realização de testes de software (manuais e automatizados); 
- Criação de casos de testes; 
- Criação/atualização de manuais de sistemas; 
- Apoiar a equipe da CODEV nas atividades de complexidade 
simples, às quais for atribuído; 

ALEGRETE Coordenadoria 
de Redes, 
Infraestrutura 
e Suporte - CORIS 

01 - Engenharia de 
Telecomunicações 
- Aprovado 
- Ciência da 
Computação – 
Aprovado 

- Uso de software livre para coleta de informações em 
ambientes computacionais (estudo)  
- Estudo, monitoramento e observação de equipamentos de 
rede   
- Elaboração de estudo sobre o Protocolo SNMP 
- Verificar métodos alternativos para coleta de informações de 
rede lógica 
- Identificar metodologias para coleta de informações (rede 
lógica) 

ALEGRETE Coordenadoria 
de Redes, 
Infraestrutura 
e Suporte - CORIS 

01 - Engenharia de 
Telecomunicações 
- Aprovado 
- Ciência da 
Computação – 
Aprovado 

- Análise de riscos provenientes de sensores 
- Estudo sobre níveis de sensibilidade e reação de sensores 
- Estudo de sensores para monitoramento do data center 

BAGÉ Coordenadoria 
de Apoio ao 
Usuário - CAU 

01 - Engenharia de 
Computação – 
Aprovado 

- Escritório de Processos  
- Mapeamento e modelagem de processos, levantamento de 
requisitos, testes e validação de sistemas. 
- Alterações e melhorias em sistemas. 
- Escritório de Processos 
- Mapeamento e modelagem de processos, levantamento de 
requisitos, testes e validação de sistemas. Alterações e 
melhorias em sistemas. 

BAGÉ Coordenadoria 
de Apoio ao 
Usuário - CAU 

01 - Engenharia de 
Computação – 
Aprovado 

- Redes e infraestrutura 
- Realizar atividades de organização de redes, projetos de 
infraestrutura, virtualização e suporte a serviços de tecnologia 
da informação. 

 



PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 

PRORROGADO ATÉ 01/06/2016. 

 

LOCAL DE INSCRIÇÃO: 

Somente pelo endereço http://www.unipampa.edu.br/sippee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO: 

A divulgação do resultado provisório ocorrerá alguns dias após o final das inscrições e 

processo de seleção, fique atento ao portal da UNIPAMPA. 
 

 

EDITAL DE ABERTURA: 

Não deixe de ler os termos do Edital para esta seleção, publicado no link: 

http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/sites/default/files/documentos/edital_1

33-2016_estagio_obrigatorio_unipampa.pdf 

 

 

 

A inscrição, via SIPPEE, será realizada a partir do preenchimento dos 

dados pessoais do candidato e a anexação da seguinte documentação: 

 Currículo registrado na Plataforma Lattes, versão completa, em 

formato pdf; 

 Histórico escolar atualizado, gerada pela instituição que o 

candidato está matriculado, em formato pdf; 

 Comprovante de matrícula atualizado, que conste que o candidato 

está devidamente matriculado no componente curricular 

“estágio”, em formato pdf; 

 Carta com justificativa de interesse em realizar o estágio ao qual 

se candidata (Anexo 2 do Edital), em formato pdf. 

 

 

Qualquer dúvida sobre os estágios no DTIC, entre em contato conosco  

pelo endereço contato@dtic.unipampa.edu.br. 
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