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A ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS torna publica a abertura do Processo 

Seletivo, para preenchimento da vaga ESTAGIÁRIO PARA O SETOR DE 

INFORMÁTICA, de acordo com as especificações abaixo: 

VAGA 

➢ Quantidade: 01(uma). 

➢ Estagio: Informática. 

➢ Carga horária: 30h/semanais. 

➢ Valor da Bolsa: R$1.200,00. 

➢ Benefícios: vale refeição e/ou alimentação, no valor de R$ 35,25 por dia + auxilio 

transporte no valor de R$268,00 (auxílio transporte, somente a partir do retorno 

das atividades presenciais). 

➢ Local de trabalho: Centro – Rio de Janeiro/RJ (quando do retorno das atividades 

presenciais), no atual momento estamos em regime home office. 

REQUISITOS 

➢ Cursando nível superior a partir do 2º período e que tenha abrangencia ao curso 

de Informática ou afins;  

➢ Ter acesso à internet para a realização das atividades laborais durante o estágio. 

➢ Conhecimentos de configuração de Sistemas Operacionais Windows 7 e 10, 

Pacote Office, Onedrive, Sharepoint online, Configuração de Rede, VPN;  

➢ Ser proativo, organizado, pontual e possuir comprometimento com as atividades 

que serão executadas.  

➢ Conhecimentos de Office 365, ferramentas de acesso remoto, Wordpress, PHP e 

MySQL, SQL Server, Github;  

➢ Diferenciais: AWS, Wordpress e Sharepoint Online e ferramentas de 

videoconferência Zoom e Teams para configuração e realização de eventos online; 
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

➢ Suporte técnico aos usuários; 

➢ Criação e configuração, documentação e gerenciamento de contas de usuários, e-

mails e acessos; 

➢ Realizar backup de contas e e-mails de usuários desligados. 

➢ Organização e documentação de processos e criação de manuais de 

treinamentos.  

➢ Desenvolvimento e manutenção em sites e sistemas internos. 

➢ Instalação, configuração, montagem, manutenção preventiva e corretiva nos 

computadores e notebooks dos usuários;  

➢ Configurar, agendar, auxiliar e treinar usuários na realização de eventos online; 

➢ Prestar suporte técnico aos eventos remotos e presenciais realizados, realizando 

teste dos equipamentos de som e vídeo, configuração de notebooks para 

apresentações, contato e treinamento de palestrantes, etc. 

1. PROCESSO DE SELEÇÃO 

• O processo de seleção será conduzido por uma Comissão de Seleção. 

2. DAS ETAPAS 

• Análise curricular (Etapa Eliminatória). 

• Prova (Etapa poderá ser dispensada). 

• Após a análise curricular, os candidatos selecionados serão convocados 

para a entrevista online, utilizando a plataforma videoconferência. 

• Análise processual. 

3. INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O prazo para o envio dos currículos será até o dia 13 de fevereiro de 2022. 

O envio dos currículos deve ser feito por meio de correio eletrônico 

vagas@abc.org.br com mensagem sob o título: VAGA INFORMATICA | 

NOME DO CANDIDATO. 

mailto:vagas@abc.org.br
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É vedada a participação no Processo de Seleção de parentes 

consanguíneos ou afins, de funcionários, estagiários ou Membros da ABC. 

4. DA CONVOCAÇÃO 

• A convocação far-se-á através de contato telefônico ou por e-mail. 

Conforme dados fornecidos no currículo do candidato. 

• A convocação do candidato selecionado ocorrerá obedecendo a ordem 

de classificação, caso o candidato ocupante do 1º lugar da ordem de 

classificação, não estiver disponível para ocupar a vaga, será chamado 

o candidato selecionado na ordem subsequente de classificação. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

• O candidato selecionado será encaminhado a FUNDAÇÃO MUDES, 

para elaboração do Termo de Compromisso de Estagio (TCE) de 

acordo com o estabelecido nos termos da Lei 11.788/08. 

• Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2022. 

 

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS 


