
 

 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa contrata: Estagiário em administração para trabalhar 

no projeto -  Curso a distância de leitura e interpretação do eletrocardiograma de repouso. 

Quantidade de vagas: 02 

Local de Trabalho: Faculdade de Medicina da UFMG – Centro de Tecnologia em Saúde (CETES) 

Atividades: 

 Auxiliar no processo administrativo e de execução do projeto de curso a distância, 

trabalhando em estreita colaboração com o Coordenador de Curso, monitores e tutores para 

acompanhamento das atividades presenciais e on line.. 

 Ajudar a proporcionar uma estrutura de apoio adequada às necessidades do projeto e aos 

alunos do curso, apoiando as atividades didático-pedagógicas presenciais e a distância. 

 Favorecer a convivência entre alunos, monitores e tutores dentro da plataforma e mediante 

contatos presenciais ou telefônicos. 

 Ajudar a organizar e monitorar as atividades presenciais da equipe executora. 

 Elaborar relatórios simples semanais (ou com outra frequência solicitada pelo coordenador) 

sobre o andamento do projeto, auxiliando e apoiando a execução do cronograma do curso 

na plataforma e nas atividades previstas (tarefas, fóruns, videoconferências, chats). 

 Ajudar a organizar e acompanhar os trâmites administrativos necessários para bom 

andamento do curso. 

 Gerenciar horários, atividades e uso dos equipamentos (telefones, computadores, 

impressoras) pelos monitores. 

 Atuar no serviço de atendimento telefônico e envio de SMS aos alunos para esclarecer 

dúvidas, transpor obstáculos de acesso e incentivar a participação. 

 

Atividades na plataforma de ensino: 

 Participar do treinamento para capacitação na administração básica da plataforma de ensino 

e extração de dados de performance dos alunos e da equipe executora. 

 Dar suporte aos usuários, auxiliando os no uso dos recursos da plataforma e nas tarefas 

rotineiras exigidas dentro do curso. 

 Auxiliar nas rotinas administrativas e técnicas da plataforma. 

 Controlar diariamente as atividades dos alunos inscritos no curso, acompanhando suas 

atividades dentro da plataforma de ensino a distância (controle de acesso e extração de 



 

 

relatórios). 

 

Pré-requisitos: 

 Facilidade com informática (desejável bom conhecimento em Word e Excel). 

 Organização, habilidade de comunicação verbal e facilidade para trabalhar em equipe. 

 

Horário de trabalho: de 14:00 às 18:00 horas ou de 08:00 às 12:00 horas 

Bolsa R$: 450,00 + vale transporte 

 

Os interessados deverão encaminhar o currículo para  o e-mail: fernandasouto@fundep.ufmg.br, até 

o dia 15/02/2018 às 17:00 horas. No título do e-mail informar nome da vaga e projeto. 
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