
Estágio para os cursos de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e Comunicação

Visual, a partir do 3° período.

Programa de Estágio Enel para alunos com previsão de conclusão entre julho e dezembro 2021

em diversas áreas. Inglês intermediário; Bons conhecimentos no pacote office e principalmente

Excel.

Estágio para os cursos de Ciências Biológicas, Gestão Ambiental, Turismo, Biologia, Ciências

Ambientais, Ecologia, Educação Ambiental, Engenharia Ambiental, Pedagogia e mais. São 6

vagas diversas. 

Oportunidade de estágio na empresa Eletrofrigor para os setores Design, Gestor de E-commerce, 

DEV, Rotinas Administrativas, Marketing de Varejo. Interessados encaminhem o currículo para 

vagas@eletrofrigor.com.br

Programa de Estágio de Férias da empresa Votorantim. O programa disponibiliza seis vagas em

diferentes áreas: Pesquisa e Meio Ambiente, Ecoturismo, Viveiro de Plantas Nativas, Educação

Ambiental e Sistema de Gestão. As vagas são para alunos de Ciências Biológicas, Gestão

Ambiental, Técnico em Turismo, Turismo, Biologia, Ciências Ambientais, Ecologia, Educação

Ambiental, Engenharia Ambiental, Pedagogia e áreas afins, para alunos que estejam cursando a

partir do 6° Período ou no 3° ano do curso. Leia o edital para saber todos os requisitos e como

participar do processo seletivo.

https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2543123059102914/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDxD79kGymOZJKaf5cuEAds8C9BzOD16VwglDLADcqA8ZjMQxVB7Aqvoosq2XK6wXZt9RGGX3KTkLsu8Be6rOmIIjvHOg29oaTVe01Yfj0tmZFe77LOgXXHglOof8K-XM__nk8XigH54_nK7
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2530624713686082/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/uffoportunidades/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/uffoportunidades/posts/2530344057047481
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2530345203714033/?type=3&theater


Oportunidade de estágio para os alunos de Engenharia de Produção. Acesse o site 

www.superestagios.com.br com o código 92246, para saber os pré-requisitos da vaga e

se inscrever.

Oportunidade de estágio em empresa do ramo de construção de edifícios para alunos de

Arquitetura e Urbanismo. É preciso ter previsão de formatura entre dezembro de 2020 e

dezembro de 2022, conhecimento básico em Autocad ou Autocad 2D. Também é desejável ter

conhecimento em SketchUp, Luminion, V-Ray, Photoshop e pacote Office. Os interessados

devem ligar para 3004-6290, o código da vaga é 184653.

Duas vagas para estágio obrigatório na Coordenadoria Geral de Planejamento e Desenvolvimento

Urbano na Prefeitura de Cabo Frio para alunos de Engenharia Civil. Os interessados devem

entrar em contato pelo e-mail cogetei@semecabofrio.rj.gov.br

Oportunidade de estágio para alunos, que estejam cursando do 6º ao 7º período, dos cursos de

Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Sistemas da Informação e afins. Necessário ter

previsão de formatura de 2020/1 a 2021/1, inglês técnico, conhecimento em espanhol,

conhecimento em PHP, MySQL, HTML, CSS, PostgreSQL e JQuery. Os interessados devem ligar

para 3004-6290, o código da vaga é 157390.

Hoje o Aldo fala um pouco sobre a pesquisa dele pra

gente! Aluno do doutorado em Biotecnologia, ele está

desenvolvendo um gel para o tratamento local de

picada de cobras através de uma planta. O objetivo do

Uffiano, você sabe como registrar uma reclamação, elogio ou ainda fazer uma denúncia aqui na

UFF?  A Ouvidoria da universidade é responsável por receber todo esse tipo de demanda e para

facilitar a sua vida, basta acessar o portal do Governo Federal, o Fala.BR. Trata-se de um canal

único que integra todo o sistema de ouvidorias de órgãos públicos federais do Brasil e que

permite acompanhamento do registro. Ótimo, né? Essa é uma excelente ferramenta que pode

ajudar muito na melhoria dos serviços públicos do Brasil. É sigiloso e seguro! Acesse:

https://sistema.ouvidorias.gov.br/

https://www.facebook.com/uffoportunidades/posts/2531989010216319
http://www.superestagios.com.br/
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2532261760189044/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2534542246627662/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2534547303293823/?type=3&theater


Aldo é que a pessoa consiga tratar alguns sintomas

que o tratamento sistêmico da picada de cobra não

consegue abarcar, mudando um quadro grave na

saúde pública! Incrível demais. Parabéns pela iniciativa

e estudo! Quer saber mais? Clique aqui!

Se você quiser participar do nosso quadro 

"Explique a sua pesquisa em até 1 minuto para a 

sua avó" é só enviar um e-mail para a gente: 

dms.scs@id.uff.br.

Café com RH: roda de conversa

“Redes sociais, tolerância e saúde

mental/inteligência emocional na

Universidade e no Trabalho”

Mariana Baltar lança "Realidade

lacrimosa" pela Eduff

https://youtu.be/YXZFLcWXPgs
https://youtu.be/YXZFLcWXPgs
http://uff.br/?q=events/cafe-com-rh-apresenta-roda-de-conversa-redes-sociais-tolerancia-e-saude-mentalinteligencia
http://uff.br/?q=events/mariana-baltar-lanca-realidade-lacrimosa-pela-eduff


Roda de Conversa na BCG - livro

Favela em Mim

Workshop Interconexões:

contação, literatura e arte nos

primeiros anos

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.

Para divulgar eventos,clique neste link. Demais dúvidas e/ou sugestões, entre em contato: dms.scs@id.uff.br.

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense.

                        

http://uff.br/?q=events/roda-de-conversa-na-bcg-livro-favela-em-mim
http://uff.br/?q=events/inscricao-no-workshop-interconexoes-contacao-literatura-e-arte-nos-primeiros-anos#
http://www.uff.br/?q=cadastro
https://www.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/universidade-federal-fluminense/
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial

