
UCL - Faculdade do Centro Leste 

Edital de Seleção para Iniciação Tecnológica – 2016/2 
 

 

1. Quadro de vagas 

 

 
 

* Necessário ser técnico ou estar terminando um curso técnico em mecânica. 

 

2. Período de duração:  05 de setembro de 2016 até 07 de dezembro de 2016, sendo 20 horas 

semanais (presenciais). 

 

3. Horários das atividades: a combinar com a Coordenação de Projetos Institucionais e 

Laboratórios. 

Prioritariamente, o candidato selecionado deverá acompanhar as aulas das disciplinas que 

utilizam os laboratórios relativos. 

 

4. Valor da bolsa: R$400,00 (quatrocentos reais). 

 

5. Principais atividades a serem desenvolvidas (além das específicas): 

 

 Preparação dos laboratórios para as aulas práticas das disciplinas que os utilizam 

(montagem, desmontagem, averiguação das condições e guarda dos equipamentos/kits 

didáticos); 

 Suporte ao professor durante as aulas práticas; 

 Atendimento aos alunos para a reposição de atividades práticas perdidas; 

 Auxílio na manutenção e no controle dos equipamentos dos laboratórios; 

 Elaboração, junto aos professores, de listas de materiais de consumo e de equipamentos 

laboratoriais; 

 Auxílio na confecção do caderno de experiências das disciplinas que utilizam estes 

laboratórios; 

 Participação e auxílio no projeto e montagem de kits didáticos para os laboratórios; 

 Controlar a entrada e saída de materiais, ferramentas, equipamentos e kits didáticos dos 

laboratórios; 

 Controlar a entrada e saída de pessoas dos laboratórios; 

 Atividades específicas de acordo com a demanda da vaga (descritas no item 1 – Quadro de 

vagas). 



 

6. Pré-requisitos: Ter sido aprovado nas disciplinas que utilizam os laboratórios com média 

superior a 7,0 (sete), e ter disponibilidade nos horários requeridos para as aulas, conforme 

o turno de estudo (diurno ou noturno). 

 

7. Período de inscrições: de 19 de agosto de 2016 a 24 de agosto de 2016. 

Para se inscrever o candidato deverá preencher o formulário eletrônico disponível em 

https://goo.gl/forms/07sYxICOdBtKICna2.  

Os candidatos selecionados serão informados via e-mail ou contato telefônico. 

 

https://goo.gl/forms/07sYxICOdBtKICna2

