
 
 

Universidade de Brasília  
Faculdade de Comunicação  

Núcleo de Tecnologia da Informação | NTI  
 

Edital de contratação de estagiários(as) para o Núcleo de Tecnologia da 
Informação | NTI  da FAC UnB 

 
 
1. Quem pode se candidatar  
➢ Estudantes das áreas de Tecnologia da Informação 

 
2. Conhecimentos requeridos 
➢ Noções de Sistemas Operacionais Windows, Linux e macOS; 
➢ Noções de Sistemas Android e iOS; 
➢ Noções de uso de ferramentas G Suíte, tais como, Google Meet,           

Google Agenda, Google Drive, Google Sites, Google Classroom,        
Google Planilhas, Google Documentos, Google Apresentações,      
Google Jamboard. Desejável Google Administrador; 

➢ Noções de OBS Studio e Streamlabs; 
➢ Noções de utilização da ferramenta zoom; 
➢ Noções de ferramentas Microsoft, tais como, Word, Excel, PowerPoint,         

Teams, OneDrive, Outlook; 
➢ Noções de wordpress e joomla; 
➢ Noção sobre Moodle; 
➢ Realizar manutenção de sistemas e aplicações;  
➢ Noções de acesso remoto para Help Desk aos Professores; 
➢ Noções de manutenção corretiva e preventiva em computadores; 
➢ Noções de manejo de plataformas digitais de streaming de áudio e           

vídeo. 
 
 
 

 



3. Carga horária 
➢ 20 horas semanais - 2ª a 6ª (14H00 às 18h00 / 18h20 às 22h20),              

durante o período da pandemia, as atividades serão desenvolvidas de          
forma remota por demanda. 

 
4. Valor da bolsa  
 
➢ Valor da mensal da Bolsa: R$ 787,98 / Auxílio Transporte: R$ 220,00.  

 
5. Período da bolsa 
 
➢ O contrato do bolsista terá inicialmente  duração de 06 (meses) podendo ser 

renovado por mais três períodos de igual duração. 
 
6 Quantidade de vagas 
➢ 02 (duas).  

 
7. Local de trabalho  
➢ O estágio será realizado nas dependências do NTI da Faculdade de           

Comunicação da Universidade de Brasília, FAC UnB. Durante o         
período da pandemia (COVID-19), as atividades serão desenvolvidas        
de forma remota e por demanda, até que o Campus universitário           
retome as atividades presenciais. 

 
 
8. Procedimentos de candidatura  
➢ Os currículos deverão ser encaminhados até o dia 29/01/2021,  para: 

guilherme.miziara@fac.unb.br 
 
➢ Os(as) candidatos(as) que passarem pela análise de currículo serão 

convocados para entrevista de forma remota.  
 
 
 

 

mailto:guilherme.miziara@fac.unb.br


9. Atividades previstas  
 
➢ Apoio no desenvolvimento, elaboração e implantação de projetos de         

informatização, na definição e manutenção de infraestruturas       
computacionais. Instalação de dispositivos e programas específicos,       
localizando falhas, e assim, implementando soluções.  

➢ Acompanhamento e manutenção de laboratórios. 
➢ Atividades de tecnologia em geral. 

 
10. Cronograma 
 

 
 
Brasília, 22 de Janeiro de 2021 
 
Guilherme Antonio Miziara 
Supervisor do Núcleo de Tecnologia da Informação 
FAC/UnB 

 

Prazo para envio dos currículos 22/01/2021 à 28/01/2021 

Entrevista com os selecionados 02/02/2021  

Resultado Final 03/02/2021 


