
 

   Edital N. 01/2013 

 

Oportunidades para Estudantes – 12 Vagas 

 

O Centro de Inovação Microsoft (MIC BH), a empresa BHS e a PUC Minas estão com vagas em aberto. 

Área Modalidade Vagas Carga Horária Valor 

Administrativo Estágio pela Empresa BHS 01 30h semanais R$ 700,00 

Desenvolvimento Windows 8 Bolsista de Extensão PUC Minas 01 20h semanais R$ 350,00 

Desenvolvimento .NET Residência Técnica BHS (Estágio) 06 30h semanais R$ 700,00 

Desenvolvimento .NET Residência Técnica Voluntária 04 20h semanais Voluntário 

 

As atividades serão exercidas no MIC Belo Horizonte, localizado na Unidade São Gabriel da PUC Minas. 

 

Benefícios 

- Participação em eventos/cursos locais, e eventualmente fora do Estado/País; 

- Vouchers e Incentivos para realização de provas de Certificação Microsoft. 

- Possibilidade de relacionamento com a Microsoft (Brasil e EUA); 

 

Requisitos para candidatura 

- Capacidade para leitura em Inglês (básico); 

- Média acadêmica igual ou superior a 75%; 

- O candidato deverá ter previsão de formatura superior a um ano e, preferencialmente, inferior a dois anos. 

 

Inscrições e Processo Seletivo 

Para se inscrever o candidato deverá enviar para secretariapesq.sg@pucminas.br os seguintes documentos 

até o dia 25/02/2013 (segunda-feira). 

i) Requerimento de inscrição preenchido - Disponível em: www.micbh.com.br 

ii) Currículo 

iii) Histórico acadêmico (digitalizado) 

O processo seletivo consiste em Seleção de Currículos, Entrevista e Testes pelas entidades envolvidas. 

mailto:secretariapesq.sg@pucminas.br
http://www.micbh.com.br/


 

      Descrições das Vagas 

01 Vaga – Área Administrativa – Estágio pela empresa BHS (30h) 

O estagiário da área administrativa irá desempenhar atividades de apoio administrativo ligadas diretamente a 

Coordenação do Microsoft Innovation Center. Essas atividade incluem apoio nas questões de infraestrutura, 

atendimento ao público, funcionamento e ações do MIC. Ao final do estágio o estudante poderá ser contratado 

(regime CLT), dependendo do seu desempenho e dos interesses do Centro de Inovação Microsoft. Poderão concorrer 

a vaga os candidatos do sexo feminino que estejam matriculados em curso superior de Administração. 

Período: Março de 2013 à Fevereiro de 2014 - 09h às 16h (1h de intervalo) – 06h de atividades diárias. 

01 Vaga – Área de Desenvolvimento para Windows 8 – Bolsista de Extensão PUC Minas (20h) 

Durante um período de 10 meses o bolsista de extensão irá participar do desenvolvimento de um Projeto de extensão 

Inovador na Universidade. Nesse período o bolsista irá participar de atividades de formação (cursos) e 

desenvolvimento de aplicativos para Windows 8. Existe também a possibilidade do candidato utilizar outras 

tecnologias Microsoft no transcorrer do Projeto. Para se concorrer a vaga, o candidato deve estar matriculado em 

curso da área de Tecnologia da Informação: Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Jogos Digitais ou 

Sistemas de Informação. No caso específico desta vaga, o candidato deve ser estudante da PUC Minas. 

Período: Março à Dezembro de 2013 – Manhã ou tarde. 

06 Vagas – Área de Desenvolvimento .NET – Residência Técnica BHS (30h) 

Os estudantes selecionados para a residência técnica serão contratados pela empresa BHS na modalidade de estágio, 

que poderá ser realizado em horário flexível (manhã ou tarde). As etapas e atividades a serem exercidas são: 

i) Etapa 1 - Março/2013 a Junho/2013 (03 meses) – Durante os primeiros 03 meses o estudante irá exercer suas 

atividades no MIC BH (PUC Minas – Unidade São Gabriel). As atividades possuem caráter de formação e prática, 

envolvendo participação em treinamentos e eventos e desenvolvimento de projetos desafiantes e inovadores.  Nesta 

fase serão feitas apresentações mensais na empresa financiadora para exposição das atividades realizadas e coaching. 

ii) Etapa 2 - Julho/2013 a Fevereiro/2014 (09 meses) – Os residentes que demonstrarem desempenho compatível 

com as demandas da empresa financiadora serão considerados aptos para prosseguirem na residência técnica. Nesse 

caso, o residente passará a exercer atividades de estágio na empresa BHS (Av. Raja Gabáglia, n.4343 – BH – MG). 

Para concorrer a vaga, o candidato deve estar matriculado em curso da área de Tecnologia da Informação: Ciência da 

Computação, Engenharia de Computação, Jogos Digitais, Sistemas de Informação ou similares. 

04 Vagas – Área de Desenvolvimento .NET – Residência Técnica Voluntária (20h) 

O MIC oferece vagas para estudantes da área de Tecnologia da Informação, interessados em atuar como voluntários 

no desenvolvimento de Projetos de Inovação. Os estudantes participarão de competições, como o Imagine Cup 

(www.imaginecup.com) e farão apresentação dos projetos para empresas parceiras do MIC, visando obter visibilidade 

e maximizar as chances de contratação. À medida que surgirem novas bolsas, os voluntários terão prioridade. Nesta 

modalidade os candidato serão também incentivados ao empreendedorismo (startups). As áreas tecnológicas de 

interesse são: Kinect, Microsoft Robotics, Desenvolvimento para Windows 8, Windows Phone e Azure (cloud).  

Período: Março à Julho de 2013 – Manhã ou tarde. 

 


