
  

 

 

                                          
                                                                  SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO 

    CENTRO DE ARTES E CONVENÇÕES DA UFOP 

 

Rua Diogo de Vasconcelos, 328 - Pilar 
35400-000- Ouro Preto – MG 

(31) 3551-1015  / (31) 3559- 3400 
www.parquemetalurgico.com.br    

contato@parquemetalurgico.com.br  

 

 

A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP) torna público que se encontram abertas as inscrições 

para seleção de 01 (um) Estagiário, aluno do Curso de Turismo ou Economia (regularmente matriculado na Universidade Federal 

de Ouro Preto), para atuar junto ao Centro de Artes e Convenções da UFOP, para desempenhar funções junto ao setor Comercial, 

de acordo com o descritivo abaixo: 

 

Departamento Comercial (1 vaga) 

- Cursos: Turismo ou Economia, preferencialmente cursando 5º período ou superior; 

- Turno do estágio: manhã ou tarde;  

- Carga Horária: 20 horas semanais;  

- Remuneração: R$ 350,00 + vale transporte local (Ouro Preto) 

- Descritivo das funções: Pesquisar e atualizar a empresa sobre o cenário de eventos e turismo; assessorar a Coordenação 

Comercial no planejamento de novos produtos; assessorar e dar assistência aos fornecedores; apoio na captação de novos parceiros; 

desenvolver novos projetos ligados ao setor dentro da área acadêmica em questão. 

 

As inscrições serão realizadas no escritório do Centro de Artes e Convenções da UFOP, situado na Rua Diogo de Vasconcelos, 328, 

Bairro Pilar, nesta cidade, ou por meio do e-mail comercial@centrodeconvencoesufop.com.br, com a descrição do título a vaga: 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO COMERCIAL – CAC - UFOP no período de 9 a 16 de novembro do corrente ano, das 

09:00h às 12:00h e de 14:00 às 18:00h, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Curriculum (OBS: Obrigatória a inclusão do contato telefônico); 

b) Declaração de que o candidato encontra-se matriculado na Universidade Federal de Ouro Preto; 

c) Histórico acadêmico; 

 

O processo de seleção será efetivado com a realização de entrevista e análise curricular a ser feita pelas coordenações responsáveis 

pela área em questão levando-se em consideração aspectos, tais como, disponibilidade de horário, desempenho acadêmico e 

interesse nas atividades desenvolvidas no estágio. A entrevista será realizada no dia 23 de novembro de 2015, conforme horário e 

local a ser informado posteriormente, por telefone e e-mail, pela administração.  

 

Ouro Preto, 09 de novembro de 2015 


