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   OFERTA DE ESTÁGIO N. 001/2021 – 1 vaga 

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO           

Instituição:  UTFPR – Câmpus Londrina 

Curso pretendido: Engenharia de Materiais. 

Requisitos: 

 Conhecimento em preparo de soluções químicas, manuseio de vidrarias e 
reagentes.  

 Conhecimento em usinagem, operação de máquinas e equipamentos 
 Ter disponibilidade de horários (30 horas semanais nos turnos 

manhã/tarde). 
 Sexo: indiferente.  

Benefícios: 
 R$ 1125,69 + R$ 10,00 de auxílio transporte. (Somente em caso de 

trabalho presencial. 

Carga horária:  30 horas semanais. 

Setor 
responsável: 

 DAEMA - Departamento Acadêmico da Engenharia de Materiais 

Atividades: 

Auxiliar na preparação de aulas práticas e pesquisa, como 
proceder a montagem de experimentos, reunindo equipamentos 
e material de consumo.  
Separação de reagentes conforme sua rotulagem e 
características, descarte e preparação de soluções químicas. 
Fazer a coleta de dados experimentais relativos a pesquisa. Fazer 
o controle de estoque dos materiais de consumo e 
equipamentos. Proceder na conservação, manutenção, limpeza 
das instalações e equipamentos. Operação de equipamentos dos 
laboratórios, com a supervisão do técnico Responsável pelo 
laboratório. Auxiliar no gerenciamento das atividades rotineiras 
do Departamento Acadêmico da Engenharia de Materiais. 

 
 
ENTREGA DO CURRÍCULO: Inscrições até o dia 31/05/2021, às 14 horas.  
Entrevista: Será agendada pelo supervisor do estágio. 

 
O candidato deverá enviar para o e-mail: bernardino@utfpr.edu.br 
• Currículo. 
• No corpo da mensagem do email, escrever um parágrafo com sua motivação para concorrer à vaga. 
• PDF com cópia da carteira de identidade e CPF. 
• Declaração de matrícula atualizada. 
• Histórico escolar atualizado. 
• PDF com cópia da carteira de trabalho ou protocolo de entrada do processo para providenciar tal documento. 

 
  

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO 
Entraremos em contato, via e-mail, com os selecionados na entrevista. 
Obs.: Os candidatos que não comparecerem ao horário agendado da entrevista serão, 
automaticamente, desclassificados. 

 
Início do estágio: 01/07/2021 

 


