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EDITAL DE INSCRIÇÃO 
Programa Bolsa Estágio - PBE 

 

Estão abertas as inscrições aos estudantes de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica,  
Sistemas de Informação interessados em estagiar na DTI - Divisão de Tecnologia da Informação – 
Área de Suporte  da PUC-SP.   

 
INSCRIÇÃO: Até 05 de agosto de 2014 
 
Documentos exigidos: Currículo atualizado e Histórico de Notas (rendimento acadêmico). 
 
LOCAL DE INSCRIÇÃO: CGE - COORDENADORIA GERAL DE ESTÁGIOS - subsolo do prédio novo ou pelo site 
http://oportunidades.pucsp.br/empregos/vaga/98036/estagio-em-ciencia-da-computacao-engenharia-eletrica-
sistemas-de-informacao.html 
 

          DIRIGIDO A: Alunos matriculados a partir do primeiro ao penúltimo ano dos cursos mencionados acima. 
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: Conhecimento de informática e Internet. 

 
Atividades a serem desenvolvidas: - Instalação, configuração e manutenção de software e plataformas 
existentes no parque administrativo e acadêmico da PUC-SP; Configuração e manutenção do hardware relacionado 
aos serviços de infra-estrutura de TI da PUC-SP; Suporte às áreas relacionadas e suporte de primeiro e segundo nível 
ao usuário final; Testes, pesquisa de soluções e tecnologias necessárias na recuperação de ambientes ou problemas 
relativos aos sistemas; Suporte à área de desenvolvimento de aplicações; Suporte de último nível para as equipes de 
apoio como por exemplo outrsourcing de impressão, cabeamento de redes, telefonia, entre outros;  Configuração e 
manutenção da infra-estrutura de rede do backbone da pucspnet; Suporte de campo ao usuário em seus sistemas; 
Documentação e organização de atividades importantes e rotinas diárias; Descrição de atendimentos e documentação 
de eventuais problemas; 
 

SELEÇÃO: Análise de currículo e entrevista.  
DURAÇÃO: no mínimo 01 (um ano) 
VAGAS: 2 (duas) 
CARGA HORÁRIA: de 2ª a 6ª feira (20h semanais) – das 09 às 13h . 
 
REMUNERAÇÃO: R$585,00  acrescido de R$66,00 de auxílio transporte. 
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