
 

VAGA DE ESTÁGIO! 

Venha trabalhar no LSA – UFPE 

Construir soluções para a gestão laboratorial na área de saneamento 
ambiental. Isso é o que nos motiva para conectar as diversas áreas de 

conhecimento em prol do meio ambiente. 

Nosso laboratório possui valores que traduzem o nosso jeito de ser e de atuar em 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a disseminação de conhecimentos e 

aprimoramento e capacitação profissional de nível superior. 

• Deverá estar cursando: Ensino Superior na UFPE em Administração, Economia, 

Secretariado Executivo, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, Redes de 

Computadores ou Ciência da Computação. 

• Horário: Das 08 às 17h, a combinar (16horas/semana), durante 6 meses (início em 

01/07/2022) 

• Requisito: Preferencial residir próximo ao local do estágio. Ter acesso a um computador 

e à internet para realização de atividades remotas quando necessário. 

• Bolsa Auxílio: R$ 382,00/mês 

• Principais atividades: Dar suporte de gestão de dados ao projeto de extensão LSA 

Portas Abertas; Apoiar a coordenação e professores do LSA, a gestão do LSA e do 

Programa 5S+; Auxiliar nas atividades para parametrização de sistemas, assim como 

na análise, controle e modificação de métodos, processos e sistemas, localizando 

falhas, ineficiências e implementando soluções com foco na otimização de rotinas 

administrativas do laboratório. 

• Local de atuação: CTG (campus Recife), com possibilidade de atividades híbridas 

(presenciais e/ou remotas). 

• O que é essencial você apresentar: Currículo vitae com informação sobre período que 

está cursando a graduação e horário de aula vigente. Destacar conhecimentos e 

experiência em atividades de gestão de dados, plataformas de gestão de projetos (MS 

Project, Trello, Asana etc.).  

• Queremos integrar ao nosso time uma pessoa que: seja dinâmico, curioso, goste de 

aprender coisas novas e tenha facilidade de trabalhar em grupo. Interesse em 

tecnologia/lógica de programação, redes sociais e controle de documentos, processos 

de inovação e a norma ISO/IEC 17025 não é obrigatório, mas será um diferencial para 

a vaga. 

Importante:  

1. Toda comunicação com os candidatos será realizada por e-mail. 
2. Enviar currículo e histórico escolar atualizado para o email lsa.ufpe@gmail.com.  
3. Prazo de envio dos documentos: 28/06/2022 (terça-feira) às 18h. 

 
Faça parte desse time incrível #lsaufpe. 


