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Seleção de estagiários para Câmara Municipal de Juiz de Fora 

O Centro de Atenção ao Cidadão, órgão da estrutura administrativa da Câmara Municipal 

de Juiz de Fora, em observância ao convênio firmado com a Universidade Federal de Juiz de Fora, realizará, 

conforme sua necessidade, processo seletivo para ocupação de três vagas de estágio – uma de contratação 

imediata e duas de contratação em período de até seis meses – direcionadas aos acadêmicos do curso de 

Ciências Sociais e do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas. 

São Atividades do estágio: 

1- Auxiliar nas atividades das Câmaras Itinerantes: 

a) Trabalho de pesquisa de campo (aplicação de questionários); 

b) Tabulação e análise dos dados coletados; 

c) Elaboração de relatórios. 

2- Auxiliar nas atividades da Escola de Cidadania do Legislativo Municipal. 

3- Auxiliar nas atividades da Câmara de Vereadores Mirim. 

4- Acompanhar as atividades do Parlamento Jovem de Minas de Juiz de Fora. 

São características do estágio:  

a) Carga horária de 20 (vinte) horas semanais;  

b) bolsa mensal no valor de R$ 311,00 (trezentos e onze reais); 

c) vale-transporte;  

d) contrato de seis meses, podendo ser renovado até o limite de vinte e quatro meses. 

São requisitos para participar do processo seletivo:  

a) Aluno matriculado e frequente no curso de Ciências Sociais ou no Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciências Humanas – desde que já tenha cursado os três primeiros períodos; 

b) noções de Metodologia e Técnica em Pesquisa; 

c) noções de software para tabulação e análise de dados estatísticos. 

O processo seletivo constará de:  

a) Carta de intenção elaborada pelo candidato na qual conste os motivos de seu interesse pelo estágio 

(mínimo de uma página e máximo de duas páginas); 

b) prova escrita, dia 25/03/2013, às 19h00min, no ICH, em sala a ser definida; 

c) análise do Histórico Acadêmico com o Índice Rendimento Acadêmico – IRA; 

d) entrevista. 

A carta de intenção e o Histórico Acadêmico deverão ser apresentados pelo candidato no 

dia de realização da prova escrita. 

A prova escrita e a entrevista serão realizadas pelo sociólogo Sérgio Peres Dutra do Centro 

de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal de Juiz de Fora.  

A prova escrita abordará um dos seguintes temas: Cidadania, Democracia, Poder Legislativo 

Municipal e as atribuições do Cientista Social. 

Juiz de Fora-MG, 07 de março de 2013. 

Sérgio Peres Dutra 
Assistente Técnico Legislativo-Sociólogo – CAC-CMJF  

Orientador das Atividades de Estágio 


