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Edital 007/2022 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO 

CURSOS: ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS  

 

O Agros - Instituto UFV de Seguridade Social está selecionando 2 (dois) estudantes de Administração, 

Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, para estágio na Gerência de Saúde - Credenciamento e 

Negociação, por período de 6 (seis) meses, com jornada semanal de 20 (vinte) horas. 

 

PRÉ-REQUISITOS   

1. Ser estudante do curso de Administração, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas da UFV, ou 

Administração da FDV, ou Administração ou Ciências Contábeis da UNIVIÇOSA. 

2. Ter concluído 50% (cinquenta por cento) dos créditos exigidos pelo curso. 

3. Ter disponibilidade de horário para estágio, das 8h às 12h ou das 14h às 18h. 

4. Não estar colando grau no primeiro semestre de 2023.  

5. Ter conhecimento avançado em Word e Excel e intermediário em Access. Principais fórmulas e 

funcionalidades a serem utilizadas:  

WORD: Formatação de texto e tabelas, criação de mala direta. 

EXCEL: “Procv” (fórmula); “Proch” (fórmula); “Se”(fórmula);  “Somase (fórmula)”;  Fórmulas de 

conversão, adição, subtração, cálculo de diferença com datas;  Importar arquivos  .txt; Texto para 

colunas;  Consolidar;  Remover  duplicados; Filtro;  Tabela dinâmica; Gráficos; “Concatenar” 

(fórmula); “Arrumar” (fórmula);  “Seerro” (fórmula). 

ACCESS: Importar dados .txt;  criar consultas com tabelas relacionadas. 

 

INSCRIÇÃO: 

O período de inscrição vai de 16/05/2022 a 25/05/2022. Os interessados deverão preencher o 

formulário disponível no site www.agros.org.br e anexar o histórico escolar atualizado. Caso não 

tenham o histórico escolar em arquivo eletrônico, devem entregá-lo na sede do Instituto, à Av. Purdue, 

s/n, Campus da UFV, durante o período de inscrição, no horário de atendimento do Agros, das 8h às 

18h. 

A seleção contará com as seguintes etapas eliminatórias: 

http://www.agros.org.br/
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1. Análise de currículo; 

2. Prova prática de informática; 

3. Entrevista. 

 

BENEFÍCIOS: 

1. Seguro contra acidentes pessoais; 

2. Bolsa no valor de R$ 645,31; 

3. Auxílio transporte no valor de R$ 107,55. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1. O Agros não se responsabiliza por inscrição ou documentação que não forem recebidas pelo 

Instituto em função de problemas de infraestrutura de informática, como, por exemplo, no 

computador ou internet do candidato; 

2. O valor da bolsa de estágio e do auxílio transporte terá vigência até 30/06/2022. A partir desta data, 

haverá alteração nos valores praticados. 

 

 

 

Viçosa, 16 de maio de 2022. 

 

 

Cláudio Furtado Soares 

Diretor Geral 


