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RETIFICAÇÃO EDITAL 015/2019 CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS TCE 

 
 

 

A Fundação Uniselva informa retificação do Edital 015/2019, prorrogando as datas de inscrição para até 

08/03/2019 e atualizando o quadro de vagas conforme abaixo: 

 

 

 

Unidade Qt Período  Curso Semestre Atividade a ser executada 

Secex de 
Previdência 

1 Matutino TI A partir 
do 2º 
sem. ao 
6º sem 

Confecção de planilhas; Elaboração de 
comunicação interna e oficios; Recebimento de 
processos e tramitação; Estudos em geral. 

Secex de 
Receita e 
Governo 

2 Matutino 
Vespertino 

Ciências 
Contabeis 

Administração 

A partir 
do 2º 
sem. ao 
6º sem 

Apoio de levantamento de informações 
publicadas pelos fiscalizados nos diários oficiais e 
imprensa em geral; Na organização de 
documentos digitais, planilhamento de dados e 
outras atividades. 

Semed 2 Matutino 
Vespertino 

Ciências 
Contabeis 

Administração 

A partir 
do 2º 
sem. ao 
6º sem 

Auxiliar nas demandas administrativas 
(tramitação de processos, minutas de ofícios e 
comunicações internas, controle de agenda e 
elaboração de ata. 

Secex de 
Educação e 
Segurança 

2 Matutino TI                                         
Administração 

Ciências 
Contábeis 

A partir 
do 2º 
sem. ao 
6º sem 

Elaboração de planilhas e questionários 
eletrônicos, mapeamento de processos e demais 
atividades de apoio, com experiência em Excel, 
Calc, Bizagi e LimeSurvey. Objetivo de colaborar 
no controle das publicações de editais de licitação 
e desempenhar outras atividades de apoio ao 
externo das áreas da educação e segurança.  

Secex de 
Saúde e 
Meio 
Ambiente 

1 Matutino TI A partir 
do 2º 
sem. ao 
6º sem 

Auxiliar as equipes na elaboração de planilhas e 
gráficos, auxiliar as equipes em análise de banco 
de dados e cruzamento de informações, auxiliar 
na elaboração de questionários no LimeSrvey. 

Secex de 
Contrataçõe
s Públicas 

1 Matutino Ciências 
Contábeis           

TI                                 
Direito      

Administração 

A partir 
do 2º 

sem.    A 
Partir do 
4º sem.   
A partir 

do 2º ano   
A partir 

do 2º ano 

Tramitação de processos, auxílio nos sistemas 
diversos de informática, elaboração de planilhas, 
pesquisas de jurisprudência, estudos técnicos, 
tarefas técnicas, dentre outras atividades 
atinentes ás matérias desta Secretaria. 

Secex Obras 2 Vespertino Engenharia 
Civil 

A partir 
do 3º 
semestre 

Com habilidades em planilhas eletrônicas. 

http://www.fundacaouniselva.org.br/


Secex de 
Atos e 
Pessoal 

2 Matutino 
Vespertino 

Direito A partir 
do 3º 
semestre 

Tramitação de processos, auxílio nos sistemas 
diversos de informática, elaboração de planilhas, 
pesquisas de jurisprudência, estudos técnicos, 
tarefas técnicas, dentre outras atividades 
atinentes ás matérias desta Secretaria. 

Escola 
Superior de 
Contas 

3 Matutino 
Vespertino 

Administração      
Pedagogia      

Letras       
Informática        
Estatiostica 

A partir 
do 3º ao 

5º 
semestre 

Desenvolvimento das atividades multimídia e o 
desenvolvimento de atividades de suporte na 
execução dos cursos e dos processos 
adminitrativos. 

 

 

                                                                                      

 

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2019. 

 

 

Themes Mesquita 

Gestora de Recursos Humanos 


