SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
(1 vaga)
A Associação Arranjo Produtivo Local do Polo Naval e de Energia de Rio
Grande e Entorno abre seleção para estagiário em Tecnologia da Informação
(TI).
1) OBRIGAÇÕES DO SELECIONADO(A):
• Elaborar do projeto de implementação do portal do APL (Site, domínio,
servidores, contas de e-mail e Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA);
• Cumprir 30 (trinta) horas semanais;
• Implementar e gerenciar a rede social do APL;
• Participar das 5 (cinco) etapas do treinamento de operadores e instrutores
do simulador naval, a primeira etapa será realizada na cidade de São Paulo
e as etapas seguintes na cidade de Rio Grande;
• Prestar apoio técnico ao Cento de Simulação Naval (CSN); e
• Prestar apoio aos treinamentos ofertados para a utilização do CSN.

2) REQUISITOS:
• Ser aluno regular de graduação ou técnico nos cursos de Engenharia de
Computação ou Sistemas de Informação ou Informática para Internet ou
cursos afins;
• Desejável conhecimentos em banco de dados, programação para WEB,
Linguagens de programação C e C#, integração de redes, gestão e controle
de redes sociais e instalação e configuração de servidores.
• Ter domicílio comprovado no território do APL (Rio Grande, São José do
Norte ou Pelotas).

1
_______________________________________________________________________________
Av. Itália, S/N, Km 8 – CIDEC/FURG, Bairro Carreiros | Rio Grande, RS, CEP 96203-900
(53) 3233 6683

3) INSCRIÇÕES:
Prazo para inscrições: 23/08/2016 a 29/08/2016
Forma: Entrega de curriculum vitae na sede do APL ou envio para o e-mail,
contato@aplnavalriogrande.org .
4) SELEÇÃO
Cronograma: A seleção será realizada conforme o seguinte cronograma:
(a) publicação do Edital: 23/08/2016, (b) recebimento de currículos: de
23/08/2016 a 29/08/2016, (c) agendamento e realização de entrevistas: de
30/08/2016 a 02/09/2016
Os candidatos selecionados para a entrevista
individualmente para agendamento da entrevista.

serão

contatados

Local da Entrevista: SEDE DO APL – Avenida Itália, s/n, Km. 8 – CIDEC SUL FURG,
Rio Grande, RS.
Resultado Final: A partir de 04/09/2016
(http://www.aplnavalriogrande.org)

na

home

page

do

APL
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