
                                                                                                                                                            

Tabela  de Vagas de Estágios e Síntese das Atividad es - Edital 22/2015 

Setor Vagas  Curso 

Cidade de 
realização 
 do estágio Síntese das Atividades 

2 Agronomia Cruz das Almas  

Atividades: Acompanhamento do processo de avaliação de textos 
científicos na área de Ciências Agrárias; auxílio ao processo de 
formatação de artigos científicos da área de Ciências Agrárias. Apoio 
aos editores assistentes e adjuntos em relação às demandas do 
Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas - SEER; participação 
no processo de publicação dos números da revista Magistra. 

Revista Magistra 
(CCAAB) 

 
 
 
 
 
 

2 Bacharelado em Biologia Cruz das Almas  

Atividades: Acompanhamento do processo de avaliação de textos 
científicos 
 na área de Ciências Biológicas; auxílio ao processo de formatação 
de artigos  
científicos da área de Ciências Biológicas. Apoio aos editores 
assistentes e adjuntos em relação às demandas do Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revistas - SEER; participação no 
processo de publicação dos números da revista Magistra 



1 Licenciatura em Biologia Cruz das Almas  

Atividades: Acompanhamento do processo de avaliação de textos 
científicos 
 na área de Ciências Biológicas; auxílio ao processo de formatação 
de artigos científicos da área de Ciências Biológicas. Apoio aos 
editores assistentes e adjuntos em relação às demandas do Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revistas - SEER; participação no 
processo de publicação dos números da revista Magistra 

4 História Cachoeira 

Atividades: realização de pesquisa histórica, levantamento de 
informações  
bibliográficas sobre o tema, preparação de material didático, oferta 
de oficinas sobre o tema pesquisado. 

1 Museologia Cachoeira 

Atividades: levantamento de informações museográficas e 
bibliografia  
sobre o tema, análise de sites sobre museus históricos virtuais,  
preparação de exposição 

Laboratório de 
Ensino de História do 

Recôncavo  
da Bahia (vinculado 

ao Colegiado de 
História)  

 
 

1 Pedagogia Cachoeira 

Atividades: criação de atividades didáticas, revisão crítica das 
atividades didáticas, levantamento bibliográfico sobre História no 
Ensino Fundamental I 

10 Museologia Cachoeira Atividades de Curadoria de acervos arqueológicos. 
Laboratório de 
Documentação  
e Arqueologia 

(LADA) 
1 História Cachoeira 

Apoio às pesquisas dos membors do LADA  
e à documentação  

Pró-Reitoria de  
Extensão (PROEXT) 

 
 
 3 Gestão de Cooperativas Cruz das Almas  

Atividades: Dar apoio nas atividades administrativas da Pró-Reitoria 
de Extensão. Apoio ao NUGERE no acompanhamento dos recursos 
de projetos e programas de extensão, bem como no 
acompanhamento das bolsas de extensão  
PIBEX e PROEXT/MEC/SESU 



4 Museologia Cruz das Almas  

Atividades: Práticas de conservação e higienização do acervo;  
preencher fichas de cadastro do acervo; elaborar projeto 
luminotécnico e de exposição. 

 
 
 

2 História Cruz das Almas  

Atividades: Transcrever textos de documentos antigos; construir 
índices de  
assuntos dos documentos pertencentes ao arquivo; classificá-los  
quanto ao ano e assunto; atuar em pesquisa histórica  
documental e com relatos orais. 

1 Ciências Biológicas Cruz das Almas  

Atividades: Catalogação de material herborizado para coleção 
botânica do Herbário, 
 gerenciamento do banco de dados e envio de duplicatas para 
herbários nacionais e internacionais 

Herbário do 
Recôncavo  
da Bahia 

 
1 Engenharia Florestal Cruz das Almas  

Atividades: Gerenciamento de banco de dados e  
detalhamento de listas florísticas. 

Núcleo de Gestão  
de almoxarifado 2 

Gestão de Cooperativas ou  
Gestão Pública Cruz das Almas  

Atividades: Auxilio no controle e gerenciamento de processos de 
compras, recebimento de materiais e  
atendimento de requisições   



Fazenda 
Experimental 
do CCAAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Agronomia Cruz das Almas  

Auxiliar na instalação de quadras experimentais, nos tratos  
culturais e nas coletas de dados de quadras experimentais do campo 
de experimentação vegetal; 
Acompanhar a realização de coletas de amostras de solo,  
sementes e frutos e auxiliar na colheita de material vegetal resultante 
dos experimentos; 
Acompanhar a realização de trabalho com máquinas agrícolas nas 
áreas experimentais da Faz. Experimental do CCAAB tais como: 
Preparo de solo, plantio, semeadura, aplicação de corretivos e 
fertilizantes, colheita e transporte das culturas agrícolas e florestais 
da Fazenda. 
Acompanhar e auxiliar na manutenção dos viveiros e casa de 
vegetação, preparar substrato para mudas de espécie florestal e 
agrícola, enxertando, regando, irrigando, podando, protegendo e 
estaqueando e c 
Zelar pela conservação e guarda de ferramentas, utensílios e 
equipamentos utilizados no desempenho de suas atividades; 
observar, cumprir e utilizar normas e procedimentos de segurança; 
Participar de reuniões com Supervisor do estágio e Administração da 
Faz.  
Experimental do CCAAB, cumprir o horário definido no plano  
de trabalho em comum acordo com o supervisor, assinar folha de  
freqüência na Sede Administrativa da Fazenda e entregar relatórios 
de atividades, parcial e final, durante o período a ser definido pelo 
supervisor 



10 Engenharia Florestal Cruz das Almas  

Auxiliar na instalação de quadras experimentais, nos tratos  
culturais e nas coletas de dados de quadras experimentais do campo 
de experimentação vegetal; 
Acompanhar a realização de coletas de amostras de solo, sementes 
e frutos e auxiliar na colheita de material vegetal resultante dos 
experimentos; 
Acompanhar a realização de trabalho com máquinas agrícolas nas 
áreas experimentais da Faz. Experimental do CCAAB tais como: 
Preparo de solo, plantio, semeadura, aplicação de corretivos e 
fertilizantes, colheita e transporte das culturas agrícolas e florestais 
da Fazenda. 
Acompanhar e auxiliar na manutenção dos viveiros e casa de 
vegetação, preparar substrato para mudas de espécie florestal e 
agrícola, enxertando, regando, irrigando, podando, protegendo e 
estaqueando e c 
Zelar pela conservação e guarda de ferramentas, utensílios e 
equipamentos utilizados no desempenho de suas atividades; 
observar, cumprir e utilizar normas e  
procedimentos de segurança; 
Participar de reuniões com Supervisor do estágio e Administração da 
Faz. Experimental do CCAAB, cumprir o horário definido no plano  
de trabalho em comum acordo com o supervisor,  
assinar folha de freqüência na Sede Administrativa da Fazenda e 
entregar relatórios de atividades,  
parcial e final, durante o período a ser definido pelo supervisor 



10 Medicina Veterinária Cruz das Almas  

Acompanhamento do programa de Sanidade dos Rebanhos da 
Fazenda Experimental do CCAAB. 
Acompanhar os procedimentos de Vacinações obrigatórias e não 
obrigatórias para os animais do rebanho 
Acompanhamento das ocorrências e dos procedimentos veterinários 
nos animais dos rebanhos da Fazenda; 
Auxiliar nas coletas de dados dos rebanhos da Fazenda: 
Nascimento, óbitos, partos, vacinações, pesagens, enfermidades, 
etc. 
Zelar pela conservação de materiais, medicamentos e equipamentos 
de uso veterinário utilizados no desempenho de suas atividades; 
observar, cumprir e utilizar normas e procedimentos de segurança; 
Participar de reuniões com Supervisor do estágio e Administração da 
Faz. Experimental do CCAAB, cumprir o horário definido no plano de 
trabalho em comum acordo com o supervisor, assinar folha de 
freqüência na Sede Administrativa da Fazenda e entregar relatórios 
de atividades, parcial e final, durante o período a ser definido pelo 
supervisor. 



10 Zootecnia Cruz das Almas  

Acompanhar o controle zootécnico, marcação permanente dos 
animais, colocação de brinco e acompanhamento do planejamento e 
execução de atividades de reprodução. 
Auxiliar nas coletas de dados dos rebanhos da Fazenda: 
Nascimento, óbitos, partos, vacinações, pesagens, produção de leite, 
etc. 
Acompanhar as atividades de planejamento e execução da produção 
de forragens para conservação (fenação e silagem). 
Acompanhar o estabelecimento de áreas de pastagens para os 
rebanhos; 
Auxiliar no preparo de silagem e fenação para os animais do 
rebanho; 
Acompanhar formulação e preparo de rações para os animais dos 
rebanhos; 
Auxiliar no fornecimento de rações e sal mineral para os animais do 
rebanho; 
Acompanhar os procedimentos de vacinações obrigatórias e não 
obrigatórias para os animais do rebanho; 
Acompanhamento das seguintes atividades: Manejo apícola, captura 
de enxame, manutenção das colmeias, alimentação das abelhas e 
outros práticas apicolas. 
Zelar pela conservação e guarda de ferramentas, utensílios e 
equipamentos utilizados no desempenho de suas atividades; 
observar, cumprir e utilizar normas e procedimentos de segurança; 
Participar de reuniões com Supervisor do estágio e Administração da 
Faz. Experimental do  
CCAAB, cumprir o horário definido no plano de trabalho em comum 
acordo com o supervisor,  
assinar folha de freqüência na Sede Administrativa da Fazenda e 
entregar relatórios de atividades,  
parcial e final, durante o período a ser definido pelo supervisor. 



1 Agronomia Cruz das Almas  

Auxilio à processos organizativos e administrativos do NAF; auxiliar 
no processo  
de atendimento aos usuários do NAF; auxiliar no processo de criação 
e atualização  
periódica do site do NAF; auxiliar na organização dos eventos 
promovidos pelo NAF;  
colaborar em projetos desenvolvidos pelo NAF na área de 
Agronomia; participar de  
reuniões de acompanhamento do estágio com o orientador e elaborar  
relatórios técnicos sobre o estágio. 

Núcleo de Agricultura 
Familiar  

e Agroecologia (NAF) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Tecnologia em  

Gestão de Cooperativas Cruz das Almas  

Auxilio à processos organizativos e administrativos do NAF; auxiliar 
no processo  
de atendimento aos usuários do NAF; auxiliar no processo de criação 
e atualização  
periódica do site do NAF; auxiliar na organização dos eventos 
promovidos pelo NAF;  
colaborar em projetos desenvolvidos pelo NAF na área de Gestão de 
Cooperativas; participar de reuniões de acompanhamento do estágio 
com o orientador e elaborar relatórios técnicos sobre o estágio. 

3 

Medicina Veterinária 
para Clinica Medica de  

Pequenos Animais Cruz das Almas  

Acompanhamento dos atendimentos clínicos, cirúrgico e anestésico 
de animais domésticos realizados no HUMV da UFRB, bem como 
acompanhamento de atividades de diagnóstico em diversas áreas 
laboratoriais do referido hospital. 

Hospital Universitário 
de  

Medicina Vetérinaria 
da UFRB 
(HUMV) 

 
 

2 

Medicina Veterinária 
para Clinica Cirúrgica  
de Pequenos animais Cruz das Almas  

Acompanhamento dos atendimentos clínicos, cirúrgico e anestésico 
de animais domésticos realizados no HUMV da UFRB, bem como 
acompanhamento de atividades de diagnóstico em diversas áreas 
laboratoriais do referido hospital. 



6 

Medicina Veterinária 
para Clinica Medica  
de Grandes animais Cruz das Almas  

Acompanhamento dos atendimentos clínicos, cirúrgico e anestésico 
de animais domésticos realizados no HUMV da UFRB, bem como 
acompanhamento de atividades de diagnóstico em diversas áreas 
laboratoriais do referido hospital. 

2 

Medicina Veterinária 
para Anestesiologia  

Veterinária Cruz das Almas  

Acompanhamento dos atendimentos clínicos, cirúrgico e anestésico 
de animais domésticos realizados no HUMV da UFRB, bem como 
acompanhamento de atividades de diagnóstico em diversas áreas 
laboratoriais do referido hospital. 

5 

Medicina Veterinária 
para Patologia  

Clínica Veterinária Cruz das Almas  

Acompanhamento dos atendimentos clínicos, cirúrgico e anestésico 
de animais domésticos realizados no HUMV da UFRB, bem como 
acompanhamento de atividades de diagnóstico em diversas áreas 
laboratoriais do referido hospital. 

2 

Medicina Veterinária 
para Reprodução  

Animal Cruz das Almas  

Acompanhamento dos atendimentos clínicos, cirúrgico e anestésico 
de animais domésticos realizados no HUMV da UFRB, bem como 
acompanhamento de atividades de diagnóstico em diversas áreas 
laboratoriais do referido hospital. 

2 

Medicina Veterinária 
para Doenças  

Infecciosas Cruz das Almas  

Acompanhamento dos atendimentos clínicos, cirúrgico e anestésico 
de animais domésticos realizados no HUMV da UFRB, bem como 
acompanhamento de atividades de diagnóstico em diversas áreas 
laboratoriais do referido hospital. 

2 

Medicina Veterinária 
para Patologia  

Veterinária Cruz das Almas  

Acompanhamento dos atendimentos clínicos, cirúrgico e anestésico 
de animais domésticos realizados no HUMV da UFRB, bem como 
acompanhamento de atividades de diagnóstico em diversas áreas 
laboratoriais do referido hospital. 

 
Colegiado de 
Engenharia 

da Computação 1 
Engenharia da  
Computação Cruz das Almas  

Desenvolver softwares e aplicativos para gestão do  
Colegiado de curso 



 
 
 

1 Pedagogia 
Santo Antônio  

de Jesus 

Acompanhamento do histórico escolar dos estudantes do PIBIC EM 
do Quilombo Alto do Morro. 
Apoio com o banco de dados do SAED de estudantes do PIBIC 
egressos e em vigência. 
Construção de interações entre o curso do estudante PIBIC EM com 
a Iniciação Científica. 
Digitação de relatórios, resumos e atividades pedagógicas 
correspondentes. 

Laboratório do Grupo 
de Pesquisa Saúde, 

Educação 
e Desenvolvimento 

(SAED) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Psicologia 

Santo Antônio  
de Jesus 

 Leituras coletivas com os estudantes do PIBIC EM a respeito do self 
social e individual. 
 Construção de instrumentos de mediações simbólicas e por artefatos 
para ensino e aprendizado de intersubjetividade e semiótica em 
estudantes do Ensino Médio.  
 Construção de equipe interdisciplinar para o estudo de Cognição 
Distribuída com estudantes PIBIC EM e estagiários.  
 Digitação de relatórios, resumos e práticas psicológicas 
correspondentes. 



2 

Licenciatura em Educação 
do Campo Com Habilitações 
em Matemática e Ciências  

Naturais. 
Santo Antônio  

de Jesus 

Apoio ao coordenador do SAED na interação com estudantes PIBIC 
EM do quilombo Alto do Morro na compreensão atividades de 
iniciação científica, e escolares.  
Descrição do contexto cultural na zona rural com os estudantes 
Ensino Médio do Quilombo Alto do Morro. 
Construção do trajeto da zona rural das etnias negra e indígena entre 
outros quilombos e zona urbana para a construção de produção 
científica bibliográfica e tecnológica.  
Apoio as de gravações de comunidades quilombolas e indígenas 
com variações linguísticas.  
Digitação de relatórios, resumos e atividades pedagógicas 
correspondentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 
Letras - Libras e  

Língua Estrangeira 
Santo Antônio  

de Jesus 

 Acompanhamento da construção do livro de “Desenvolvimento das 
Famílias”. 
 Apoio aos estudantes do Programa Institucional de Iniciação 
Científico – Ensino Médio – PIBIC EM na leitura e escrita em 
português e inglês. 
 Adaptação do Teoria da Linguística Sistêmico Funcional para 
aplicação nos projetos dos estudantes PIBIC EM. 
 Apoio em de gravações com variações linguísticas do quilombo Alto 
do Morro.   
 Apoio na leitura coletiva de textos a respeito de Semiótica com os 
estudantes PIBIC EM. 
 Digitação de relatórios, resumos e atividades linguísticas 
correspondentes. 



2 
Publicidade e  
Propaganda 

Santo Antônio  
de Jesus 

 Avaliação da comunicação entre o público interno,do interno com a 
UFRB, com os parceiros, órgãos de fomento e comunidade. 
 Construção do plano de comunicação institucional. 
 Participação no Planejamento Estratégico Situacional. 
 Construção de peças informativas internas e externas. 
 Construção do layout e logomarca. 
 Digitação de relatórios, resumos e atividades comunicativas 
correspondentes. 

Núcleo de Apoio  
Administrativo - 

(CCAAB) 2 
Gestão de  

Cooperativas Cruz das Almas  

Prestação de Suporte às atividades administrativas,  
atendimento ao público, fornecendo e recebendo 
informações.  
Encaminhamento, Confecção, recebimento e arquivamento 
de documentos, execução de serviços na área de escritório 
  

Superintendência de 
Educação Aberta e a  

Distância - SEAD  1 
Engenharia da  
Computação Cruz das Almas  

Desenvolvimento de sistemas Web com PHP e otimização do 
Moodle  

Laboratório de  
Conservação 8 Museologia Cachoeira 

Higienização, ações de prevenção contra agentes biológicos,  
químicos, mecânicos e físicos, acondicionamento, embalagem,  
controle ambiental e pequenas intervenções curativas.   

Coordenadoria de 
Serviços 

Operacionais - 
(NGSO) 

Núcleo de Gestão de 
Logística Sustentável 2 

Engenharia Sanitária  
e Ambiental Cruz das Almas  Contribuir com atividades típicas da logística sustentável.  

Núcleo de 
Desenvolvimento 
/Manutenção de 

Sistemas 
(COTEC) 2 

Engenharia da  
Computação Cruz das Almas  

Desenvolvimento ou manutenção de um software voltado para a área 
administrativa ou acadêmica da UFRB. 
Ciclo de Desenvolvimento de um Software: Concepção, Elaboração, 
Construção, Validação e Implantação.  



Núcleo de 
Infraestutura 

e Redes (COTEC) 1 
Engenharia da  
Computação Cruz das Almas  

Desenvolver atividades ligadas ao ambiente de virtualização de 
servidores; Realizar comparativo entre o atual ambiente utilizado na 
instituição e as novas ferramentas OpenSource Disponiveis.  

        

1 
Bacharelado em 

Biologia Feira de Santana 

Elaborar experimentos e práticas com acompanhamento do 
docente 

para os estudantes de licenciatura em educação no campo.  

5 Gestão Pública Feira de Santana 

Desenvolver atividades de melhoria e mapeamento de processos; 
Implementar políticas e normatização de compras no setor público; 

Implementar políticas e normatização de patrimõnio no setor 
público. 

1 Museologia Feira de Santana 

Dar acesso à informação; Atender usuários; Conservar acervos; 
Planejar atividades técnico-administrativas; Orientar a implantação 

de atividades técnicas. 

Centro de Ciências e 
Tecnolodia 

em Energia e 
Sustentabilidade 

CETENS. 
 
 
 
 
 
 
 1 

Bacharelado em  
Serviço Social  Feira de Santana 

Avalição de políticas sociais existentes; Seleção de bolsistas a 
partir 

dos critérios sociais relacionados nos editais; Pesquisar a realidade 
social dos alunos do CETENS. 

2 Gestão Pública Cruz das Almas  
Encaminhar documentos; Arquivar documentos e fazer controle 

de material permanente 

Pró-reitoria de Políticas  
Afirmativas de Assuntos  
Estudantis(PROPAAE) 2 Gestão Pública Cruz das Almas  

Contribuir para a contrução de conhecimentos relativos à gestão, 
tomando com referências o Restaurante Universitario e a  

Residência Universitária 
 


