file_0.wmf


UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 - Rodovia Ilhéus/Itabuna.
Tel: Reitoria (73) 3680-5011/5002/5003/5015/5017 - FAX: (73) 3689-1126
CEP: 45662-000 - Ilhéus-Bahia-Brasil
e-mail – reitoria@uesc.br

EDITAL UESC Nº 007
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna público que se encontram abertas as inscrições para Recrutamento e Seleção de Estagiários para atender ao Departamento de Ciências Biológicas, nos termos do Decreto Estadual nº 2.228/93.

1. DAS INSCRIÇÕES:
PERÍODO
De 05 de fevereiro a 23 de março de 2007
HORÁRIO
Das 08:00 às 12:00 horas, das 13:00 às 16:00 horas e das 18:00 às 21:00 horas
LOCAL
Protocolo Geral da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho
CLIENTELA
Alunos regulares dos Cursos de Graduação em Ciência da Computação, que tenham experiência comprovada em criação e manutenção de banco de dados e desenvolvimento web.
DOCUMENTAÇÃO
requerimento disponível no protocolo da UESC;
	cópia da Carteira de Identidade e do CPF;
	comprovante de matrícula em Ciência da Computação;
	cópia do histórico escolar de graduação;
Curriculum Vitae no formato lattes, atualizado e comprovado.
VAGAS
·	01(uma)

2. DA SELEÇÃO:
DATA
Dia 26 de março de 2007, às 14 horas.
LOCAL
Diretoria do Departamento de Ciências Biológicas.
CRITÉRIOS
1)	Análise do Curriculum vitae;
2)	Prova sobre uso dos programas computacionais HTML, MySQL, Dreamweaver, PHP, Apache;
3)	Entrevista com os Professores Ronan Xavier Corrêa e Marcelo Schramm Mielke.

3. DO ESTÁGIO.
O Estágio terá duração de 06 (seis) meses, podendo ser renovado por mais 06 (seis) meses, vedada a prorrogação após esse período.

4. DAS ATIVIDADES
O Estagiário irá atuar em atividades de "Gestão de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento", no âmbito do Departamento de Ciências Biológicas, realizando as seguintes atividades:

	4.1 Desenvolvimento: atualizar o portal do DCB e introduzir formulários para comunicação dos professores com a Diretoria; informatizar os arquivos de relatórios diversos do DCB, integrando-os ao banco de dados, emitindo relatórios técnicos úteis à gestão do DCB, veiculando no portal do DCB as informações selecionadas pela Diretoria.

	4.2 Manutenção: manter o banco de dados do DCB, úteis à gestão de projetos, tendo como base os critérios indicados pelo DCB e como fontes as indicações dos professores, a plataforma Lattes do CNPq e as subáreas de conhecimento; identificar na Internet, em órgãos internos da UESC e outras fontes e divulgar, no âmbito do Departamento, os Editais de fomento a projetos; desempenhar outras atividades inerentes ao desenvolvimento e à manutenção do portal do DCB na Internet.

5. DA REMUNERAÇÃO
Ao estagiário será concedida e paga uma Bolsa Auxílio à Educação pelo Trabalho, cujo valor obedece ao fixado pelo Diário Oficial do Estado nº 17.379, de 26/04/2000. Será concedido, também, Auxílio Transporte correspondente às linhas do eixo Ilhéus-Itabuna, não sendo consideradas outras linhas caso o estudante resida em outras cidades.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 30 de janeiro de 2007.




ANTÔNIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
REITOR


