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Código: CEMIG22SC001 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Mecânica 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficiências que limitem a locomoção. 

Atividades: 

- Acompanhamento dos trabalhos de ensaios em campo no período em que 

permanecer em férias escolares; 

- Acompanhamento do desempenho de Unidades Geradoras via Sistemas de 

Monitoramento de Vibração; 

- Dar apoio na elaboração de relatórios de diagnóstico após ensaios especiais 

ou via Sistemas de Monitoramento de Vibração; 

- Auxiliar nos trabalhos de diagnóstico para análise de Engenharia; 

- Participar da rotina de manutenção dos Sistemas de Monitoramento de 

Vibração; 

- Acompanhamento de ensaios de Faixa Operativa das Unidades Geradoras; 

- Acompanhamento do balanceamento dos rotores das Unidades Geradoras; 

- Participar da organização dos arquivos e do banco de dados da Engenharia 

Preditiva; 

- Desenvolver pesquisa sobre novas tecnologias de Manutenção Preditiva; 

- Ajudar a realizar cotações para compra de equipamentos e materiais 

conforme as necessidades da Gerência ou serviços pactuados com outras 

Gerências. 

 

 

Código: CEMIG22SC006 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficiências que limitem a locomoção. 

Atividades: 

- Participar de inspeções nas barragens; atualizar dados nos sistemas de 

gestão da segurança da barragem; filtrar, tratar e analisar preliminarmente 

os dados de instrumentos para posterior análise dos engenheiros; preparar 



 

pranchas e desenhos a serem utilizados em estudos de estabilidade de 

barragens; atualizar e revisar planilhas de cálculo; auxiliar na elaboração de 

especificações técnicas de serviços de investigação e manutenção de 

barragens, etc; 

- Desta forma, para um bom desempenho nas atividades supramencionadas, 

é desejável que o estagiário tenha afinidade com matérias como: mecânica 

dos solos, estática e resistência dos materiais; tendo, ainda, cursado pelo 

menos 6 períodos do curso de Engenharia; 

- Para esta vaga é requisitado que o estagiário tenha domínio de ferramentas 

como: Excel, AutoCAD e/ou Microstation e Word; 

- Será um diferencial para a vaga estudantes que tenham algum 

conhecimento dos softwares: Geostudio, Slide, HEC-RAS, HEC-HMS. 

 

 

Código: CEMIG22SC008 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00, das 13:00 às 17:00 ou das 13:30 

às 17:30 

Cursos: Sistemas de Informação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- O estudante dará apoio na extração de dados em sistemas informatizados e 

corporativos em seus banco de dados e suas aplicações; 

- Obter evidências de execução de controles junto às áreas empresa; na 

elaboração de planilhas e documentos; 

- Análises de relatórios dos dados extraídos dos sistemas e dos trabalhos 

executados; 

- Participação na definição das etapas e seus testes a serem executados em 

cada trabalho de auditoria; 

- Proposição de melhorias nos trabalhos executados. 

 

 

Código: CEMIG22SC009 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 

Cursos: Ciências Contábeis 

Permite PcD: SIM. Observadas as especificidades das atividades a serem 



 

desenvolvidas. 

Atividades: 

- Acompanhamento do projeto de certificação da SOX na Cemig, 

principalmente quanto aos testes de efetividade e análise deles; 

- Acompanhamento do planejamento dos workshops e treinamentos 

vinculado ao projeto de certificação da SOX; 

- Acompanhamento de contrato de terceirizados da AI, sobre a SOX. 

 

 

Código: CEMIG22SC011 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:30 às 17:30 

Cursos: Engenharia Elétrica ou Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Acompanhar indicadores de desempenho, incluindo a elaboração de 

relatórios técnicos; 

- Acompanhar ou executar, sob supervisão, análises de ocorrências e de 

serviços programados, com foco na regulação setorial; acompanhar ou 

executar, sob supervisão, análises das receitas da transmissão, com foco na 

sua maximização. 

 

 

Código: CEMIG22SC012 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica e Eletrônica ou Engenharia de 

Controle e Automação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Planejamento e Engenharia de Manutenção; 

- O estudante deverá ter aptidão para trabalhar com Sistemas Informatizados 

e Sistemas de Gestão da Informação; 

- O estudante deverá ter experiência em algum sistema como: Excel, Access e 



 

R, mesmo que seja em nível acadêmico; 

- Exemplos de atividades:; 

- Participar do desenvolvimento de rotinas de programação em softwares 

como Excel, Acces e R, para suportar as atividades de Engenharia e 

Planejamento da Manutenção (NOTA: O R é similar ao MATLAB); 

- Participar do Desenvolvimento, Melhoria e Suporte do Sistema de 

Monitoramento da Condição por Termografia Infravermelha - SMT; 

- Participar de trabalhos técnicos relacionados com a Gestão da Termografia 

Infravermelha na Transmissão; 

- Participar do Desenvolvimento e Melhoria do SysICOT - Sistema de 

Diagnóstico de Manutenção; 

- Participar da prospecção e desenvolvimento de funcionalidades e sistemas 

aplicados ao Planejamento e Engenharia de Manutenção; 

- Participar de trabalhos técnicos na atividade de Diagnóstico de 

Manutenção; 

- Participar de trabalhos técnicos relacionados a Planos de Manutenção. 

 

 

Código: CEMIG22SC013 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica e Eletrônica ou Engenharia de 

Controle e Automação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Elaboração de revisão bibliográfica, nacional e internacional. de uma 

demanda tecnológica requerida pela engenharia de transmissão da Cemig 

GT; 

- Elaborar uma proposta de projeto de estágio para desenvolver #1; 

- Desenvolver escopo/prazo/custos estimados para #2; 

- Execução do projeto de estágio conforme definições de #3; 

- Apresentar mensalmente a evolução do projeto #4; 

- Preparar material didático para apresentação dos resultados; 

- Propor trabalhos futuros e sequenciais ao escopo executado; 



 

- Apresentação final do Projeto de Estágio na Cemig GT; 

- Apoio a diversos processos de engenharia de manutenção de transmissão. 

tais como:; 

- Processo de inspeção de LTs por meio tecnologias (drone, câmera UV, 

termovisão, etc.); 

- Processo de mapeamento digital de faixas de Linhas de Transmissão (com 

uso de sonar, imagens digitais e representação digital de terreno em 3D; 

- Processo de definição de capacidade de transmissão de Linhas Aéreas 

(cálculo, monitoramento em tempo real, previsão de capacidade); 

- Processo de georeferenciamento de Linhas de Transmissão; 

- Processo de testes e uso de novas tecnologias para manutenção de Linhas 

de Transmissão; 

- Participação em Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Aneel em Linhas 

de Transmissão; 

- Processo de Gestão de Ativos de Linhas de Transmissão (especificação de 

equipamentos, especificação de tempo de vida útil e descarte); 

- Processo de definição de instrução de trabalho das equipes de engenharia 

de Linhas de Transmissão; 

- Processo de Assistência Técnica e Tecnológica às regionais de Linhas de 

Transmissão. 

 

 

Código: CEMIG22SC016 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Administração, Administração Pública, Administração de Empresas 

ou Gestão Pública 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Apoiar a gestão das informações das áreas de compras e logística, no que 

tange a geração de relatórios, desenvolvimento e manutenção de painéis de 

BI, bem como na apuração de KPIs, comunicação interna e atualização de 

documentos; 

- Apoiar no processo de compras descentralizadas de materiais e serviços, 

através de consulta de certidões, preenchimento de planilhas de coleta de 

preços e obtenção de orçamentos; 



 

- Apoiar no processamento de pagamento de notas fiscais, realizando a 

conferência de documentos fiscais, abertura de chamados e acompanhando 

sua finalização; 

- Apoiar no monitoramento da gestão orçamentária da área de suprimentos 

e logística, contribuindo para identificar os desvios entre planejamento e 

realização, bem como os ajustes necessários para o equilíbrio das contas; 

- Apoiar na gestão de contratos que atendem as áreas de suprimentos e 

logística, através do acompanhamento de medição de serviços, realizar o 

armazenamento e o arquivamento correto dos documentos, preencher 

documentos relacionados com a execução dos contratos. 

 

 

Código: CEMIG22SC017 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Administração, Administração Pública, Administração de Empresas 

ou Gestão Pública 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficientes visuais e auditivos. 

Atividades: 

- Auxílio nas atividades relacionadas às compras públicas, tais como 

licitações, contratações diretas (dispensas e inexigibilidades), contratos 

decorrentes de atas de registro de preços, alterações contratuais, elaboração 

de processos administrativos, sistema SAP, cálculos, construção de relatórios 

e apresentações. 

 

 

Código: CEMIG22SC018 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00, das 13:00 às 17:00, das 13:30 

às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. 

em Sistemas Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, 

Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica e Eletrônica, 

Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Controle e Automação ou 

Engenharia de Energia 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficientes visuais. 



 

Atividades: 

- Acompanhar homologações em materiais e equipamentos com base em 

normas técnicas nacionais e internacionais, através da verificação da 

realização dos ensaios de rotina, tipo e especiais; 

- Acompanhar a Avaliação Técnica Industrial (ATI) em fornecedores, através 

de análise de documentos e visita de auditoria em fábrica assegurando que a 

mesma atenda aos requisitos estabelecidos pela Cemig; 

- Apoiar os gestores nas atividades de homologação e avaliação técnica 

industrial; 

- Analisar, propor e realizar, sob supervisão, melhorias, adequações, 

atualizações e correções em desenhos e especificações técnicas com base em 

normas nacionais e internacionais; 

- Acompanhar e propor melhorias nos índices de gestão de qualidade da área 

de atuação; 

- Analisar e propor melhorias aos processos para a maximização dos 

resultados. 

 

 

Código: CEMIG22SC019 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Administração, Administração Pública, Administração de Empresas 

ou Gestão Pública 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Participação e apoio na busca de melhores práticas de mercado nas áreas 

de Planejamento e Operação Logística - benchmarking; 

- Participação e apoio na prospecção e análise de escopo de fornecedores 

para atendimento às demandas de projetos e melhorias; 

- Participação e apoio no planejamento e gestão de projetos de melhoria em 

Logística, incluindo o controle de escopo, prazo, orçamento, qualidade e 

comunicação, incluindo o envolvimento com as áreas interessadas; 

- Participação e apoio na estruturação, acompanhamento e apresentação de 

indicadores de desempenho de processos e projetos de Logística; 

- Participação e apoio no desenvolvimento e implementação do plano de 

comunicação dos resultados dos projetos e processos de logística. 



 

 

 

Código: CEMIG22SC020 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00 ou das 13:30 às 17:30 

Cursos: Ciências Contábeis 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Conciliação das contas contábeis de responsabilidade desta Gerência; 

- Participar dos processos de desativação e alienação de ativos; 

- Participar dos processos de análise para capitalização dos custos de 

ativos/obras; 

- Participar do processo relacionado à conta Obrigações Vinculadas - Contas 

223; 

- Apoiar nas atividades relacionadas ao processamento da Depreciação e 

outras do Ativo Imobilizado em Serviço- AIS. 

 

 

Código: CEMIG22SC021 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00, das 13:00 às 17:00, das 13:30 

às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Ciências Contábeis 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Apoio na elaboração das demonstrações contábeis anuais e das 

demonstrações contábeis intermediárias trimestrais; 

- Apoio na elaboração das demonstrações contábeis regulatórias, BMP e RIT; 

- Apoio na conferência de relatórios para arquivamento na CVM e publicação 

em jornais; 

- Apoio na conferência do Formulário 20F e controle da solicitação de 

informações de diversas áreas da Cemig; 

- Apoio no atendimento à Auditoria Externa, com relação à solicitação de 

documentações; 

- Apoio no fechamento contábil das empresas controladas; 

- Apoio na análise e conciliação das contas contábeis das empresas 



 

controladas. 

 

 

Código: CEMIG22SC022 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00 ou das 13:30 às 17:30 

Cursos: Ciências Contábeis 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficientes visuais e auditivos. 

Atividades: 

- Auxiliar nas atividades de encerramento contábil, tais como: 

preenchimento de planilhas, lançamentos básicos no SAP sob orientação, 

extração de relatórios, entre outros. 

 

 

Código: CEMIG22SC023 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 

Cursos: Ciências Contábeis 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Participar do processo de apuração, controle, recolhimento e compensação 

de impostos e contribuições; 

- Participar do levantamento de dados para elaboração de declarações e; 

- Demonstrações fiscais; 

- Participar do processo de levantamento de documentação objetivando 

atender aos órgãos fiscalizadores; 

- Auxiliar na elaboração e preenchimento de planilhas eletrônicas para 

cálculo, provisão e recolhimento de impostos e contribuições; 

- Acertos contábeis referentes a retenções indevidas de impostos dos 

fornecedores via sap-r3 e através da ferramenta chamado on-line; 

atendimento e esclarecimento aos usuários internos via intranet (chamados) 

e e-mails referentes a impostos e contribuições; 

- Digitação, arquivamento, organização e preenchimento de notas fiscais e 

outros documentos contábeis; 

- Provisão, apuração e recolhimentos de impostos e contribuições federais, 

estaduais e municipais. 



 

 

 

Código: CEMIG22SC024 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:00 às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 

às 18:00 

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Conhecer e entender o funcionamento do mercado de energia elétrica; 

- Conhecer e entender os ambientes de comercialização, os órgãos e as 

empresas participantes do mercado de energia elétrica; 

- Conhecer e utilizar as ferramentas associadas à comercialização de energia 

elétrica; 

- Conhecer e entender os impactos tributários, regulatórios, econômicos e 

jurídicos nos contratos de compra e venda de energia; 

- Acompanhar o faturamento, a inadimplência e alguns processos da CCEE, 

bem como suas implicações no desempenho econômico da empresa; 

- Apoio nas análises contratuais e comerciais; 

- Apoio no controle de documentos inerentes à comercialização de energia 

elétrica; 

- Acompanhamento de processo de auditoria interna e externa. 

 

 

Código: CEMIG22SC025 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Direito 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Trata-se de vaga em área comercial da empresa, com atuação conjunta à 

área jurídica e concentração em direito privado, especialmente o Direito 

Empresarial. O estagiário terá oportunidade de vivenciar a rotina da gestão 

de contratos:; 

- Análises de crédito; 

- Gestão de garantias; 



 

- Gestão da inadimplência contratual; 

- Medidas extrajudiciais e judiciais de cobrança; 

- Medidas de execução; 

- Negociações; 

- O estagiário também participará do acompanhamento, como suporte à 

área comercial, dos processos, das medidas judiciais, extrajudiciais e de 

execuções de cobrança patrocinados pela superintendência jurídica. 

 

 

Código: CEMIG22SC026 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:00 às 17:00 

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Receber, registrar e dar tratamento adequado às manifestações relativas à 

prestação do serviço que não forem solucionadas pelos canais de 

atendimento em 1º nível, disponibilizados pela Empresa encaminhar, se 

necessário, a manifestação apresentada à área competente e fornecer 

resposta escrita às manifestações com a máxima brevidade possível, 

observado o prazo regulamentar; 

- Executar, sob orientação, a interação com clientes e prover respostas para 

suas manifestações, visando garantir seus direitos e pronto atendimento de 

forma a assegurar sua satisfação no âmbito de atuação da Empresa; 

- Participar no acompanhamento dos processos da Ouvidoria, monitorando o 

recebimento, registro, direcionamento, análise e solução das solicitações dos 

clientes feitas pelos diversos meios de comunicação; 

- Contatar as diversas áreas da Empresa, obtendo informações, orientações, 

esclarecimentos e a soluções para atender as manifestações dos clientes; 

- Participar na análise e elaboração de indicadores técnicos e de pesquisa de 

satisfação com relação a qualidade do serviço prestado pela Ouvidoria; 

- Auxiliar no desenvolvimento e acompanhamento dos relatórios da área. 

 

 

Código: CEMIG22SC027 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 



 

às 18:00 

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Auxiliar as atividades de revisão e manutenção periódica da matriz de 

controles internos; 

- Auxiliar na consolidação do relatório anual de resultado das atividades 

relacionadas a SOX e reportando aos públicos de interesse; 

- Acompanhar a regularização das pendências apuradas pelas auditorias 

internas e/ou externas, nos processos de controles internos e verificação do 

atendimento dos apontamentos de não conformidades, os prazos acordados 

até solução final; 

- Auxiliar no monitoramento dos planos de ação de remediações de controles 

internos, quanto a sua completitude, suficiência e eficácia juntamente às 

áreas titulares, verificando o andamento dos planos, até a conclusão final das 

ações, bem como reporte periódico aos públicos de interesse; 

- Cadastrar os registros dos mapeamentos em plataforma apropriada de 

controles internos informando probabilidade de ocorrência, estimativa de 

impactos, bem como registro das ações desenvolvidas para tratamento dos 

riscos e remediações de controles internos. 

 

 

Código: CEMIG22SC028 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Publicidade e Propaganda 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficientes visuais com deficiência total ou de 

elevado grau. 

Atividades: 

- Atendimento (supervisionado) às áreas clientes nas demandas de 

comunicação; 

- Condução (supervisionada) de demandas junto às agências / clientes; 

- Atender eventualmente à necessidades de criação de peças gráficas 

internamente; 

- Ajudar na apuração / organização de pautas para os canais digitais. 

 

 



 

Código: CEMIG22SC029 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Ciências Biológicas 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Na área de meio ambiente da Cemig o estudante terá a oportunidade de 

ver na prática aspectos ligados ao licenciamento ambiental de 

empreendimentos da geração, transmissão e distribuição de energia; 

- Acompanhar os processos para atendimento às condicionantes ambientais 

do licenciamento, através da análise e discussão de programas 

socioambientais (ex: programas de educação ambiental, recuperação de 

áreas degradadas, programas de monitoramento limnológico, ictiológico, 

fauna terrestre, entre outros); 

- Acompanhar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento na área que agregam inovações incrementais para os 

processos de meio ambiente; 

- Diferentes atividades práticas em relação à temática citada, incluindo: 

planilhamento e análise de dados; 

- Redação e revisão de relatórios, notas técnicas e comunicados aos órgãos 

ambientais; 

- Apoio a organização de eventos técnico-científicos para divulgação de 

resultados; 

- Apoio na elaboração de material para divulgação de resultados ambientais; 

- Apoio ao processo de obtenção de autorizações ambientais; 

- Participação em reuniões e registro de atas; 

- Elaborar apresentações e apresentar sobre as atividades da área. 

 

 

Código: CEMIG22SC038 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações ou Engenharia de 

Telecomunicações 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficiências que limitem a locomoção. 

Atividades: 



 

- Prospecção de novas soluções de telecomunicações; 

- Elaboração de estudos de viabilidade; 

- Elaboração de projetos de telecomunicações; 

- Elaboração de survey em campo; 

- Acompanhamento de obras de telecomunicações. 

 

 

Código: CEMIG22SC039 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:30 às 17:30 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, 

Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência ou Engenharia Elétrica e 

Eletrônica 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficientes visuais com deficiência total ou 

elevado grau. 

Atividades: 

- Cálculo de parâmetros de linhas utilizando o programa digital ATP; 

- Atualização do Impedan (banco de dados de impedâncias de linhas); 

- Dimensionamento da malha de aterramento utilizando o programa 

SEGround; 

- Elaboração do documento de memória de cálculo de malha de 

aterramento; 

- Estudos de proteção contra descargas atmosféricas em subestações; 

- Modelagem do solo; 

- Arranjos eletromecânicos de subestações; 

- Distâncias elétricas em subestações; 

- Listas de materiais em projetos de subestações. 

 

 

Código: CEMIG22SC030 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Bioenergética, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas Eletrônicos, Engenharia Elétrica - 

Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência, 

Engenharia Elétrica e Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, 



 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Energia, Engenharia de 

Produção Civil ou Química Tecnológica 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficientes visuais e auditivos com deficiência 

total ou de elevado grau. 

Atividades: 

- Será apresentado ao estudante todo processo de gestão do programa de 

P&D da CEMIG. Como funciona o fluxo de captação, contratação, gestão e 

encerramento dos projetos de P&Ds; 

- Como os projetos de P&D impactam nos indicadores da empresa; 

- A partir dessa contextualização espera-se que o estagiário possa atuar, de 

forma supervisionada, em algumas partes dessas atividades, sendo 

envolvidos no acompanhamentos da gestão daqueles projetos de P&D que 

tenham mais aderência com sua formação; 

- Avaliar as condições para que um projeto seja enquadrado como P&D; 

- Acompanhar a gestão do projeto de P&D; 

- Avaliar as entregas técnicas realizadas pelas executoras; 

- Acompanhar a execução do Cronograma físico x financeiro do projeto; 

- Avaliar as solicitações de alterações nos Planos de Trabalho dos projetos; 

- Acompanhar as reuniões relacionadas ao projeto; 

- Levantar dados e informações e processá-los na forma de conhecimento a 

ser disponibilizado e discutido pela área (apresentações, artigos, relatórios 

ou outra forma adequada); 

- Preenchimento de planilhas de Excel de acompanhamento de projeto, 

fazendo análise da execução do mesmo; 

- Além das atividades, relatórios e apresentações relacionadas ao programa 

de estágio. 

 

 

Código: CEMIG22SC031 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Ciência da Computação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Analisar falhas/erros na arquitetura dos sistemas desenvolvidos e 

implantados na empresa; 



 

- Atuar na especificação e implantação de tecnologias conforme necessidade 

da empresa. 

 

 

Código: CEMIG22SC032 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Ciência da Computação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Analisar falhas/erros na arquitetura dos sistemas desenvolvidos e 

implantados na empresa; 

- Atuar na especificação e implantação de tecnologias conforme necessidade 

da empresa. 

 

 

Código: CEMIG22SC033 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Ciência da Computação, Ciências da Computação, Engenharia de 

Computação ou Sistemas de Informação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Criar e manter automação de fluxos de trabalhos utilizando os recursos da 

tecnologia Microsoft o365, em especial família Power Apps, integrado ou não 

a sistemas legados da CEMIG ou SAP; 

- Criar e manter agentes inteligentes (chatbots) utilizando a tecnologia 

Microsoft o365, em especial família Power Apps, Power Virtual Agent, 

integrado ou não a sistemas legados da CEMIG como SMA, e até mesmo o 

SAP; 

- Criar e manter formulários eletrônicos utilizando a tecnologia Microsoft 

o365, em especial o aplicativo Forms e Sharepoint; 

- Criar e manter aplicativos low/no code que se conectam a fontes de dados 

utilizando a tecnologia Microsoft o365, em especial família Power Apps, 

integrado ou não a sistemas legados da CEMIG ou SAP; 



 

- Criar e manter soluções de automação de processos (RPA) utilizando a 

tecnologia disponível na CEMIG; 

- Auxiliar no acompanhamento e testes de qualidade de software. 

 

 

Código: CEMIG22SC034 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 ou das 08:00 às 12:00 

Cursos: Ciência da Computação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Auxiliar no monitoramento/manutenção/construção dos fluxos de dados; 

- Acompanhar a prospecção e implementação de novas tecnologias na 

Plataforma Central de Dados; 

- Auxiliar na manutenção e evolução do Catálogo de Dados; 

- Auxiliar na definição e uso das normas e padrões para Governança dos 

Dados; 

- Auxiliar no acompanhamento e análise de performance dos fluxos de 

dados; 

- Auxiliar na análise de dados e proposição de modelos para algoritmos de 

Machine Learning; 

- Auxiliar na construção e disponibilização de API's de dados; 

- Auxiliar na elaboração da documentação e relatórios de acompanhamento, 

controle e diagnósticos relacionados às rotinas do Escritório de Governança 

de Dados; 

- Auxiliar no acompanhamento e testes de qualidade dos dados; 

- Conhecer as práticas relacionadas ao DAMA DMBoK para a Gestão e 

Governança de Dados. 

 

 

Código: CEMIG22SC035 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:00 às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 

às 18:00 

Cursos: Ciência da Computação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 



 

- Auxiliar no monitoramento/manutenção/construção dos fluxos de dados; 

- Acompanhar a prospecção e implementação de novas tecnologias na 

Plataforma Central de Dados; 

- Auxiliar na manutenção e evolução do Catálogo de Dados; 

- Auxiliar na definição e uso das normas e padrões para Governança dos 

Dados; 

- Auxiliar no acompanhamento e análise de performance dos fluxos de 

dados; 

- Auxiliar na análise de dados e proposição de modelos para algoritmos de 

Machine Learning; 

- Auxiliar na construção e disponibilização de API's de dados; 

- Auxiliar na elaboração da documentação e relatórios de acompanhamento, 

controle e diagnósticos relacionados às rotinas do Escritório de Governança 

de Dados; 

- Auxiliar no acompanhamento e testes de qualidade dos dados; 

- Conhecer as práticas relacionadas ao DAMA DMBoK para a Gestão e 

Governança de Dados. 

 

 

Código: CEMIG22SC036 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:30 às 17:30 

Cursos: Ciência da Computação, Ciências da Computação, Engenharia de 

Computação ou Sistemas de Informação 

Permite PcD: SIM. Observadas as especificidades das atividades a serem 

desenvolvidas. 

Atividades: 

- Acompanhamento das atividades da equipe de analistas e técnicos de 

operação de TI e Telecom responsáveis pelo planejamento, implementação, 

suporte e monitoramento de recursos de TI e Telecom; 

- A equipe garante a disponibilidade e performance adequadas para os 

serviços de TI e Telecom que são mantidos por recursos de infraestrutura, 

tais como servidores, clusters, equipamentos de rede e telecom. 

 

 

Código: CEMIG22SC037 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 



 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Ciência da Computação, Ciências da Computação, Engenharia de 

Computação ou Sistemas de Informação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Análise e levantamento de requisitos para o desenvolvimento de sistemas; 

- Desenvolvimento de sistemas em uma ou mais linguagens de programação; 

- Análise e automatização de testes; 

- Qualidade de software; 

- Execução de projetos utilizando metodologia SCRUM; 

- Atendimento aos usuários. 

 

 

Código: CEMIG22SC041 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00, das 13:00 às 17:00, das 13:30 

às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência ou Engenharia Elétrica e Eletrônica 

Permite PcD: NÃO 

Atividades: 

- Elaboração, revisão e análise de documentação técnica de projeto elétrico 

de subestações; 

- Visitas técnicas em subestações; 

- Utilização de sistemas corporativos como GEDEX, SME, EPM, SAP, entre 

outros; 

- Desenho técnico em CAD para projeto elétrico de subestações e utilização 

de Plotter; 

- Acompanhamento e apoio nas atividades de controle dos processos 

referentes a Gestão da Qualidade conforme as normas e procedimentos 

aplicáveis; 

- Utilização avançada do pacote Office, incluindo Planner, SharePoint e 

Outlook; 

- Atualização conforme construído de projeto elétrico de subestações; 

- Participação em reuniões e workshops de padronização; 



 

- Desenvolvimento de atividades relacionadas à automação e proteção de 

subestações. 

 

 

Código: CEMIG22SC042 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00 ou das 13:30 às 17:30 

Cursos: Engenharia Cartográfica e de Agrimensura ou Engenharia de 

Agrimensura 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Participar da elaboração projeto básico e executivo de topografia e 

geodésia aplicados as subestações e linhas; 

- Participar na elaboração dos estudos de viabilidade nas disciplinas 

relacionadas aos projetos de topografia e geodésia aplicados a subestação e 

linha da Distribuição (levantamento topográfico e engenharia do traçado) 

coletando dados técnicos, realizando medições, avaliando as condições das 

subestações e das linhas da Distribuição, visando a implantação ou expansão 

da rede de acordo com as normas internas e critérios estabelecidos pelos 

órgãos reguladores; 

- Participar na análise, verificação e aprovação dos projetos executivos de 

topografia e geodésia de linhas da Distribuição aérea e subterrânea da Cemig 

D elaborados por Empresas contratadas e ainda dos projetos de linhas da 

Distribuição aérea e subterrânea; 

- Participar da elaboração de levantamento topográfico (levantamento de 

perfil topográfico, locação de estruturas em campo, levantamento de área, 

entre outros) para projetos de linha da Distribuição e subestações utilizando 

equipamentos de topografia e geodésia (Estação e GPS); 

- Elaborar os desenhos e croquis oriundos dos levantamentos topográficos e 

geodésicos para projetos de linha da Distribuição e subestações; 

- Atuar na aquisição e no gerenciamento de dados espaciais e em atividades 

que envolvam cartografia, fotogrametria e sensoriamento remoto para 

projetos de linha da Distribuição e subestações; 

- Dar apoio na coleta e processamento de dados coletados em trabalhos de 

Geodésia, utilizando as informações obtidas por satélites; 

- Dar apoio na coleta e processamento de dados coletados em trabalhos de 



 

topografia, utilizando as informações obtidas das cadernetas eletrônicas e 

croquis; 

- Utilização de sistemas corporativos como GEDEX (Sistema de 

Gerenciamento Eletrônico da Documentação) e Geocemig; 

- Utilização dos softwares Microstation (CAD), GEOPAK Site e Gemedia para 

revisão e geração de desenhos de projetos topograficos e cartográficos. 

Utilização dos programas Word, Excel e Power Point. 

 

 

Código: CEMIG22SC045 

Local: Glalijá, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, 

Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica e Eletrônica 

ou Engenharia de Controle e Automação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Participação e apoio na coordenação de reuniões de avaliação de 

ocorrências no sistema elétrico de potência com o centro de operação; 

- Acompanhamento e atualização de indicadores de desempenho do sistema 

elétrico de potencia; 

- Dar apoio na atualização do plano de manutenção de subestações; 

- Participação de reuniões com as equipes de execução para repasse dos 

pacotes de serviços; 

- Análise dos relatórios físico/químico e cromatográfico do SMO (sistema de 

monitoramento de óleo dos transformadores); 

- Acompanhamento e atualização dos equipamentos indisponíveis no sistema 

elétrico de potência através programa ACOD (Análise ocorrências sistema 

Elétrico Distribuição); 

- Acompanhamento e atualização dos relatórios dos vasos de pressão dos 

disjuntores de Alta tensão através do programa Gascon; 

- Acompanhamento e atualização dos vazamentos de SF6 (gás hexafluoreto 

de Enxofre) através do programa SVP (Sistema Vaso Pressão); 

- Acompanhamento e atualização dos PEPS PIOM de investimentos de 

serviços de Linhas Distribuição de 69 e 138kV; 

- Dar apoio na atualização do plano de manutenção de linhas; 

- Acompanhamento e atualização vegetação crítica (árvores) com 



 

interferência; 

- Acompanhamento e atualização das solicitações de ligação de padrão com 

interferência com faixa de servidão das Linhas Distribuição de 69 e 138kV; 

- Acompanhamento e atualização de interferência de empreendimentos 

novos dentro da faixa de servidão das Linhas Distribuição de 69 e 138kV; 

- Acompanhamento e atualização dos PEPS PIOM de investimentos de 

serviços de Linhas Distribuição de 69 e 138kV; 

- Acompanhamento e atualização dos estudos de travessias de linhas 69 e 

138kV com redes de média tensão de 13,8kV. 

 

 

Código: CEMIG22SC047 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência ou Engenharia Elétrica e Eletrônica 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Estudo e aplicação das normas brasileiras de ativos de subestações e de 

linhas de alta tensão; 

- Avaliação técnica das falhas em equipamentos de subestações elétricas e 

em linhas de alta tensão, e seu impacto no suprimento de energia elétrica 

aos consumidores da Empresa; 

- Análises estatísticas de ocorrências com equipamentos de subestações 

elétricas e em linhas de alta tensão; 

- Definição de critérios de priorização de manutenção com base na 

consequência das falhas para o Sistema Elétrico de Distribuição; 

- Estudo das topologias das subestações da Cemig D e as filosofias de 

proteção elétrica; 

- Estudo e desenvolvimento de soluções para problemas vividos na operação 

e manutenção de equipamentos de subestações elétricas e de linhas de alta 

tensão; 

- Visitar, devidamente acompanhado e supervisionado, subestações e linhas 

da região metropolitana passando por falhas, identificando os danos aos 

ativos e avaliando as possíveis causas. 



 

 

 

Código: CEMIG22SC048 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Elétrica ou Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Emitir ou revisar estudos de distribuição ou normas de distribuição; 

- Emitir ou revisar documentos técnicos; 

- Desenvolver novos produtos (soluções, materiais e equipamentos); 

- Prestar suporte técnico para áreas de aquisição; 

- Prestar consultoria a projetos, equipamentos e instalações; 

- Atender a clientes via serviços on-line; 

- Arquivamento de documentos. 

 

 

Código: CEMIG22SC050 

Local: Sto Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência ou 

Engenharia Elétrica e Eletrônica 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Acompanhar e realizar estudos de confiabilidade de rede do sistema 

elétrico de MT - Média Tensão; 

- Acompanhar e realizar estudos de coordenação da proteção dos diversos 

dispositivos de proteção do sistema elétrico de MT; 

- Acompanhar e realizar estudos para conexão de novos acessantes ao 

sistema de elétrico de MT; 

- Acompanhar e realizar análise do comportamento das proteção durante 

ocorrências no sistema elétrico de MT. 

 

 

Código: CEMIG22SC054 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00, das 13:00 às 17:00, das 13:30 



 

às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia ou 

Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficientes visual ou auditivo. 

Atividades: 

- Dar apoio na elaboração de análises associadas ao crescimento do mercado 

de energia elétrica; 

- Dar apoio na elaboração de análises associadas ao desempenho do sistema 

elétrico; 

- Dar auxilio no estabelecimento das condições técnicas e econômicas para a 

conexão de novos consumidores e usinas de geração de energia no sistema 

elétrico de distribuição de alta tensão; 

- Auxiliar na definição das características básicas de equipamentos e 

diagramas unifilares de instalações de alta tensão; 

- Participação em análises técnicas e econômicas para a avaliação de novas 

tecnologias aplicadas aos sistemas de distribuição (alta e média tensão). 

 

 

Código: CEMIG22SC055 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:30 às 17:30 

Cursos: Engenharia Civil 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Acompanhar e participar das atividades civis relacionadas ao projeto e 

implantação de usinas e subestações (cartografia, hidráulica, estruturas de 

concreto, geologia/geotecnia e orçamento); 

- Conhecer, treinar e desenvolver projetos e análises utilizando softwares 

específicos (MicroStation 2D e 3D, HEC-RAS, Topograph, Arcgis, Progrid, 

MapGeo, TCGeo, Google Earth, MS Project, etc); 

- Auxiliar nas atividades rotineiras, tais como, elaboração de relatórios e 

desenhos; 

- Conhecer e participar das atividades relacionadas ao Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

- Realizar visitas técnicas à usinas e obras em andamento, conforme 

disponibilidade. 

 



 

 

Código: CEMIG22SC056 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 

às 17:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica e Eletrônica ou Engenharia de 

Controle e Automação 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficientes visual. 

Atividades: 

- Apoio na execução de projetos de implantação e ampliação de subestações 

da CEMIG, tais como diagramas unifilar, trifilar, esquemáticos, interligação, 

fiação, serviços auxiliares, iluminação, estudos elétricos; 

- Análise de projetos de proteção e controle de subestações em implantação 

e/ou ampliação de subestações do sistema CEMIG desenvolvidos por 

empresas projetistas; 

- Atualização ("As Built") de projetos elétrico de subestações conforme 

alterações feitas durante a construção e/ou manutenção; 

- Visitas técnicas às subestações da CEMIG; 

- Utilização de sistemas corporativos como GEDEX e SapNet; 

- Utilização dos softwares CAD e de tratamento de imagens para revisão e 

geração de desenhos de projetos elétricos; 

- Apoio em reuniões e contatos com empresas projetistas e/ou outras áreas 

da CEMIG (manutenção, operação, projeto, aquisição, etc) para obtenção de 

informações e esclarecimentos referentes aos projetos elétricos em 

execução; 

- Participação em palestras sobre tecnologias aplicadas a subestações; 

- Participação no desenvolvimento de estudos aplicados ao sistema elétrico. 

 

 

Código: CEMIG22SC057 

Local: Sto Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:00 às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 

às 18:00 

Cursos: Engenharia de Produção 

Permite PcD: SIM 



 

Atividades: 

- Participar, na prática e sob supervisão, da gestão de projetos de 

implantação, ajudando a monitorar os custos dos projetos e analisar 

tendências, para encontrar maior eficácia no processo; 

- Trabalhar no crescente ramo de gerenciamento de projetos, conduzindo 

atividades de monitoramento de qualidade, seja das informações, seja dos 

produtos/entregas dos projetos. 

 

 

Código: CEMIG22SC058 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência ou Engenharia Elétrica e Eletrônica 

Permite PcD: NÃO 

Atividades: 

- Elaboração de controles e relatórios da área; 

- Controle físico-financeiros do processo de implantação de 

empreendimentos; 

- Elaboração de apresentações; 

- Controle e gestão do fornecimento dos insumos necessários para os 

empreendimentos; 

- Desenvolvimento, controle e arquivamento dos planos de projetos nas 

diferentes áreas de conhecimento; 

- Estudos e análises associados à área de engenharia elétrica, relacionados ao 

trabalho do agrupamento; 

- Acompanhamento dos contratos de implantação; 

- Apoio para reuniões internas e com fornecedores, elaboração de atas e 

acompanhamento de ações; 

- Visitar empreendimentos em implantação de G e T, com acompanhamento 

de empregado da área. 

 

 

Código: CEMIG22SC059 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 



 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência ou Engenharia Elétrica e Eletrônica 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Participação no desenvolvimento de Estudos de Viabilidade Técnica de 

Subestações e Linhas de Transmissão através de levantamento de dados, 

definição de soluções técnicas e orçamentação; 

- Conhecimento e utilização de ferramentas para estimativas de custos e 

orçamentação de empreendimentos de transmissão; 

- Participação no gerenciamento de banco de dados de custos para 

elaboração de orçamentos; 

- Realização de visitas técnicas de inspeção em Subestações e Linhas de 

Transmissão para levantamento de dados para elaboração de estudos de 

viabilidade; 

- Participação no desenvolvimento de Estudos de Viabilidade Técnica de 

Projetos de Usinas de Geração de Energia Elétrica; 

- Participação na elaboração de estudos de análise de alternativas, 

contemplando ampliações, reforços e melhorias na transmissão; 

- Participação na consolidação de escopos de obras de transmissão; 

- Cadastramento de demandas da expansão e manutenção no sistema do 

ONS; 

- Participação em reuniões setoriais (EPE, ONS, ANEEL). 

 

 

Código: CEMIG22SC062 

Local: Camargos, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica 

Permite PcD: NÃO 

Atividades: 

- Análise de pedido de cliente para liberação de carga; 

- Acompanhamento do processo de elaboração de projetos de redes 

subterrâneas; 

- Acompanhamento do processo de execução de obras subterrâneas; 

- Acompanhamento do processo de operação subterrâneas; 



 

- Acompanhamento do processo de manutenção de redes subterrâneas; 

- Apoio na elaboração de relatórios gerenciais; 

- Acompanhamento de indicadores de processo; 

- Acompanhar o planejamento dos processos de rede subterrânea; 

- Acompanhar gestão custos serviços; 

- Acompanhar controle de materiais; 

- Acompanhar gestão de contratos. 

 

 

Código: CEMIG22SC066 

Local: Vila Magnesita, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Elétrica 

Permite PcD: SIM. Exceto para cadeirantes. 

Atividades: 

- Emissão e Parecer de Acesso MiniGD; 

- Análise de documentação técnica e fundiária; 

- Análise de dossiê de obra PART; 

- Gestão e Acompanhamento dos processos. 

 

 

Código: CEMIG22SC067 

Local: Vila Magnesita, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Elétrica 

Permite PcD: SIM. Exceto para cadeirantes. 

Atividades: 

- Emissão e Parecer de Acesso MiniGD; 

- Análise de documentação técnica e fundiária; 

- Análise de dossiê de obra PART; 

- Gestão e Acompanhamento dos processos. 

 

 

Código: CEMIG22SC070 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 



 

Cursos: Direito 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Auxiliar nas tarefas diárias de secretariado das reuniões; 

- Apoio aos advogados, analistas e técnicos da área, na formalização de 

pautas e atas de reunião; 

- Participação nos grupos de trabalho no desenvolvimento e implementação 

de processos de trabalho; 

- Apoio na revisão de estatutos e regimentos internos. 

 

 

Código: CEMIG22SC071 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 

às 18:00 

Cursos: Comunicação Social - Jornalismo, Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda ou Comunicação Social - Relações Publicas 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Dar suporte em ações de relacionamento; 

- Dar suporte em atividades de eventos internos; 

- Levantar pautas para produção de conteúdo; 

- Acompanhar e monitorar canais de comunicação. 

 

 

Código: CEMIG22SC072 

Local: Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:30 às 17:30 

Cursos: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em 

Sistemas Eletrônicos, Engenharia Elétrica e Eletrônica, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia de Produção ou Engenharia de Produção 

Civil 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- ESTUDAR AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO ME (MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA), PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PROGRAMA 

DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA EM SERVIÇOS COM 



 

ELETRICIDADE, AGENTES INSALUBRES E PERIGOSOS PARA FINS DE 

CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, SEGURANÇA 

PARA TRABALHOS EM ALTURA COM FOCO NO APRIMORAMENTO DOS 

PROCESSOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS TRABALHISTAS E DE 

IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAl; ESTUDAR A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, 

ESPECIFICAMENTE OS ITENS RELATIVOS AS CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DE 

APOSENTADORIA ESPECIAL; 

- Conhecer, se familiarizar e utilizar os instrumentos de medição de agentes 

ambientais de risco: decibelímetros, luxímetros, audiodosimetros, 

termômetros, bombas gravimétricas; 

- Calibradores, etc, para auxilar nas medições de ruído, calor, iluminância, 

poeiras e agentes químicos; 

- Auxiliar os engenheiros de segurança do trabalho na elaboração de 

documentos previdenciários; 

- Auxiliar na pesquisa de registros referentes a saúde e segurança para 

atendimento a demandas trabalhistas, trabalhas nos processos relacionados 

a gestão e desenvolvimentos de epis e epcs, etc. 

 

 

Código: CEMIG22SC073 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Direito 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Elaboração de pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais relativas às 

matérias objeto dos processos judiciais trabalhistas e administrativo 

trabalhista; 

- Elaboração, mediante supervisão, de minutas de contestações, recursos e 

outras manifestações em processos judiciais e administrativos; 

- Distribuição de ações, protocolo de petições, bem como obtenção de cópias 

de documentos junto aos órgãos do judiciário e da administração; 

- Direta, indireta e fundacional; 

- Gestão de informações jurídicas relativas aos processos judiciais e 

administrativos nos quais a cemig e suas subsidiárias e controladas são 

partes; 

- Auxílio na gestão de contratos, com a elaboração de relatórios e minutas; 



 

- Auxílio na gestão de ações judiciais nas quais a cemig, suas subsidiárias e 

controladas sejam partes, com o acompanhamento de publicações, prazos e 

elaboração de relatórios para controle INTERNO. 

 

 

Código: CEMIG22SC074 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:30 às 17:30 

Cursos: Direito 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- A atuação terá foco em áreas do direito tributário, regulatório, comercial 

(relações com grandes clientes da empresa), resolução de disputas por meio 

de arbitragem, análises contratuais, no âmbito judicial e administrativo; 

- Elaboração de pesquisas doutrinárias e jurisprudencial relativas às matérias 

objeto dos processos judiciais e administrativos; 

- Auxílio na redação de peças processuais, variadas relativas aos processos 

em que a Empresa figura como parte; 

- Auxílio na elaboração de pareceres sobre questões jurídicas relativas à 

empresa, bem como suas controladas; 

- Distribuição de ações, protocolo de petições, bem como obtenção de cópias 

de documentos junto aos órgãos do judiciário e da Administração Direta, 

Indireta e Fundacional, nas secretarias em que tramitem em meio físico; 

- Gestão de informações jurídicas relativas aos processos judiciais e 

administrativos nos quais a CEMIG e suas subsidiárias e controladas são 

partes; 

- Gestão de Processos e ações jurídicas nos quais a CEMIG e suas subsidiárias 

e controladas são partes; 

- Atualização de informações e emissão de relatórios no sistema de gestão 

dos processos (GP-juri). 

 

 

Código: CEMIG22SC075 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:00 às 17:00 

Cursos: Direito 

Permite PcD: SIM 



 

Atividades: 

- Apoio na realização de pesquisas jurídicas; 

- Apoio na elaboração e análise de contratos de cunho eminentemente 

societário; 

- Apoio na confecção de pareceres e nos procedimentos de contratações 

conforme lei n. 13.303/16; 

- Apoio na gestão/condução de processos administrativos, judiciais e 

arbitrais. 

 

 

Código: CEMIG22SC076 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica e Eletrônica ou Engenharia de 

Controle e Automação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Suporte e desenvolvimento de aplicações voltadas à supervisão, 

gerenciamento e controle de sistemas de geração e transmissão de energia, 

em ambiente de centro de operação; 

- Prototipação de ideias; 

- Testes ponto-a-ponto; 

- Elaboração de bases de dados de sistemas SCADA. 

 

 

Código: CEMIG22SC077 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Realizar consistência dos dados de nivelamentos topográficos de estações 

fluviométricas; 

- Consistir e atualizar resumos de medições de descarga líquida de estações 



 

fluviométricas; 

- Consistir e carregar dados de cotas médias diárias nos bancos de dados 

específicos para geração de séries de vazão; 

- Auxiliar nos estudos de definição das curvas de calibragem de estações 

fluviométricas; 

- Auxiliar na execução de processos de rede hidrometeorológica; 

- Auxiliar na preparação de informações hidrometeorológicas para 

atendimento aos solicitantes; 

- Participar de atividades de campo referentes à medição de descarga, líquida 

e sólida, inspeção e fiscalização da rede hidrometeorológica; 

- Auxiliar no processo de identificação de locais para ampliação/alteração da 

rede hidrometeorológica; 

- Auxiliar na verificação em escritório dos serviços da rede 

hidrometeorológica realizados por empresas contratadas. 

 

 

Código: CEMIG22SC078 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:30 às 17:30 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência ou 

Engenharia Elétrica e Eletrônica 

Permite PcD: NÃO 

Atividades: 

- Estudo da regulação pertinente à área (Aneel e ONS); 

- Análise de desempenho do sistema elétrico em regime permanente e 

dinâmico das instalações de transmissão de extra alta tensão; 

- Elaboração de estudos elétricos de intervenções em instalações nos 

equipamentos da empresa; 

- Modelagem do sistema elétrico para análises computacionais de Regime 

Permanente, Dinâmico e Transitório (Fluxo de potência, Transitório 

eletromecânico e Eletromagnético); 

- Estudo de suportabilidade e carregamento admissível de equipamentos de 

transmissão; 

- Programa de Visitas:; 

- Areas de proteção da OP/PL; Centro de Operação; Ida a uma subestação ou 

usina. 

 



 

 

Código: CEMIG22SC079 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00, das 13:00 às 17:00, das 13:30 

às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Energia ou Engenharia 

Elétrica - Sistemas de Potência 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Aprendizagem ampla sobre desenhos de mercados de energia; 

- Modelos de otimização estocástica para operação de sistemas; 

- Hidrotérmicos e cálculo de custo marginal de operação; 

- Aprendizagem ampla sobre a estrutura institucional do setor; 

- Elétrico brasileiro (CMSE, MME, ANEEL, ONS, CCEE, EPE) e como a; 

- CEMIG se relaciona com eles na área de comercialização; 

- Opção brasileira para o desenvolvimento do mercado de energia; 

- Ambientes de contratação e as regras de cada ambiente; 

- (legislação aplicada); 

- Analisar a oferta (expansão da geração) e a demanda (carga) de; 

- Energia atuais e futuras do Sistema Elétrico Brasileiro; 

- Utilização dos modelos operação do SIN (newave/decomp); 

- Formação de preços de curto prazo (preço spot); 

- Conhecer os processos de formação dos preços no mercado livre; 

- (convencional/incentivado); 

- Aprender sobre regulamentação e regras do mercado de energia brasileiro. 

 

 

Código: CEMIG22SC080 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica e Eletrônica ou Engenharia de 

Controle e Automação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Interação com o ONS, ANEEL e EPE entre outras entidades do setor além de 



 

diversas áreas dentro da empresa; 

- Acompanhamento da carga da empresa, das subestações existentes e dos 

consumidores e geradores existes na área de concessão da Distribuidora; 

- Acompanhamento e cadastro das novas usinas, novas subestações e novos 

clientes; 

- Acompanhamento e transferência de carga entre barramentos das 

subestações, entre outros; 

- Acompanhamento dos Montantes de Uso e outras atividades. 

 

 

Código: CEMIG22SC081 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 

Cursos: Administração, Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou 

Economia 

Permite PcD: SIM. Observadas as especificidades das atividades a serem 

desenvolvidas. 

Atividades: 

- Assessorar o coordenador no controle dos comitês que a gerência 

coordena; 

- Elaborar planilhas, gráficos, ajudar em análises orçamentárias, consistências 

e conferências de dados. 

 

 

Código: CEMIG22SC082 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Ciências Econômicas ou Economia 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Análise de demonstrações financeiras (Demonstração de Resultado do 

Exercício, Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial); 

- Acompanhamento Orçamentário de Curto e Longo Prazo das empresas do 

grupo Cemig; 

- Análise das Projeções Econômico-Financeiras de Receita, Investimento e 

Despesa; 

- Cálculos de Indicadores Financeiros; 



 

- Conferência valores, apresentações, relatórios; 

- Preparação de arquivos em Excel para importação pelo HSF ou Power BI; 

- Atualização de arquivos com dados realizados extraídos do SAP; 

- Auxílio na atualização de formulários; 

- Auxílio na atualização de projeções; 

- Auxílio no acompanhamento do resultado financeiro mensal. 

 

 

Código: CEMIG22SC083 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Ciência da Computação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Estruturação de organização de bases de dados em ferramentas analíticas 

para auxílio na tomada de decisões; 

- Criação de painéis de BI para apresentação dos resultados das áreas; 

- Elaboração de requerimentos de negócio para construção de soluções de 

melhorias nos sistemas existentes. 

 

 

Código: CEMIG22SC084 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica e Eletrônica ou Engenharia de 

Controle e Automação 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficientes visuais com deficiência total ou 

em grau elevado. 

Atividades: 

- Auxiliar na produção de material informativo sobre a medição de energia 

elétrica explicando os sistemas de medição da Cemig, erros comuns na 

medição e suas consequências; 

- Auxiliar na obtenção e análise de informações relativas ao sistema de 

medição de energia elétrica; 



 

- Auxiliar na digitalização e automatização de processos do faturamento de 

energia elétrica. 

 

 

Código: CEMIG22SC085 

Local: St. Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:00 às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 

às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência ou Engenharia Elétrica e Eletrônica 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Atuar no processo de perdas técnicas da gerência Medição e Combate as 

Perdas - PR/MP nas seguintes atividades:; 

- Participar do cálculo de perdas técnicas no sistema de distribuição da 

CemigD, utilizando ferramentas de mercado tais como OpenDSS, PertecPlus; 

- Aprender com o modelo regulatório brasileiro; 

- Participar da elaboração de ações para redução das perdas técnicas do 

Sistema de distribuição. 

 

 

Código: CEMIG22SC086 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00 ou das 13:30 às 17:30 

Cursos: Administração, Administração Pública, Administração de Empresas 

ou Gestão Pública 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Planejamento e dimensionamento do mix de canais de atendimento 

(telefônico, presencial, canais virtuais); 

- Torre de controle: acompanhamento de indicadores, procedimentos, 

melhorias de processos; 

- Monitorias da qualidade dos canais; 

- Backoffice: Tratamento de formulários, tratamento de reclamações; 

- Gestão dos acessos aos sistemas necessários para o atendimento. 



 

 

 

Código: CEMIG22SC087 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00, das 13:00 às 17:00, das 13:30 

às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência ou Engenharia Elétrica e Eletrônica 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Acompanhamento de indicadores de desempenho relativos ao 

relacionamento comercial; 

- Elaboração de relatórios em Excel e Power BI; 

- Gestão, monitoramento e controle dos processos comerciais dos clientes de 

Geração Distribuída e Média Tensão; 

- Suporte técnico aos agentes de relacionamento; 

- Participação em debates para definições de processos que envolvam 

clientes de Geração Distribuída e Média Tensão. 

 

 

Código: CEMIG22SC088 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00, das 13:00 às 17:00, das 13:30 

às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, 

Engenharia Elétrica e Eletrônica ou Engenharia de Controle e Automação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Estudar e vivenciar a estrutura institucional do Setor Elétrico, bem como o 

seu arcabouço regulatório; 

- Acompanhar audiências e consultas públicas acerca das normas do setor 

elétrico que dizem respeito a: operação de usinas, operação de linhas de 

transmissão, qualidade técnica e comercial da distribuição, geração 

distribuída, etc.; 

- Contribuir para a adequação dos negócios de Geração, Transmissão e 

Distribuição de Energia às regulamentações vigentes; 



 

- Apoiar na interlocução entre a Cemig e os diversos órgãos reguladores do 

setor (ANEEL, MME, ONS, CCEE); 

- Auxiliar no controle, arquivamento e distribuição de processos internos. 

 

 

Código: CEMIG22SC089 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, 

Engenharia Elétrica e Eletrônica, Engenharia de Controle e Automação ou 

Engenharia de Energia 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Acompanhar a execução dos contratos de venda de energia elétrica no 

ambiente de contratação livre, garantindo a realização e o cumprimento das 

condições técnicas, financeiras e comerciais pactuadas nos contratos de 

compra e venda de energia elétrica. 

 

 

Código: CEMIG22SC090 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00, das 13:00 às 17:00 ou das 13:30 

às 17:30 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 

- Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica e Eletrônica ou Engenharia de 

Energia 

Permite PcD: SIM. Observadas as especificidades das atividades a serem 

desenvolvidas. 

Atividades: 

- Interação e suporte às equipes de back-office e de vendas de energia aos 

clientes corporativos no mercado livre; 

- Auxílio na criação e gestão dos contratos de energia; 

- Auxílio na gestão da carteira, do faturamento e da inadimplência de 

clientes; 

- Cadastro de dados e elaboração de relatórios relacionados aos clientes, 



 

através da ferramenta Sales Force e SAP; 

- Análise e elaboração de planilhas (excel) relacionados ao mercado de 

energia; 

- Participação na elaboração de estratégias de venda e renovação de 

contratos. 

 

 

Código: CEMIG22SC091 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Elaborar apresentações em Power Point relativas ao processo suprimentos, 

especialmente no que concerne a gestão administrativa de contratos da 

CEMIG; 

- Analisar dados em planilhas Excel e extrair conclusões através do 

cruzamento de dados; 

- Ajudar a validar medições de serviços contratados pela gerência; 

- Consolidar dados relativos a gestão administrativas de contratos; 

- Contribuir na rotina do processo de fiscalização da documentação das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais das empresas contratadas 

pela CEMIG; 

- Acompanhar a fiscalização administrativa dos contratos celebrados pela 

área de compras da CEMIG. 

 

 

Código: CEMIG22SC092 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Administração, Administração Pública, Administração de Empresas 

ou Gestão Pública 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Auxiliar na criação de relatórios; 

- Conferência de medição de contratos para pagamentos; 



 

- Conferência de nota fiscal; 

- Emissão e envio de relatórios para gestores; 

- Conferência de tarifas lançadas no sistema de reservas de passagens 

aéreas. 

 

 

Código: CEMIG22SC093 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00 ou das 13:30 

às 17:30 

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Apoio em atividades relacionadas a admissão de empregados, lançamento 

de Notas fiscais, aquisição de benefícios, lançamento de frequência, 

processamento da DIRF, declarações, governança, atendimento a chamados 

de dúvidas; 

- Identificação de pontos de melhoria nos processos relacionados à admissão 

de empregados, cadastro, folha de pagamento, processamento de férias, 

rescisões, recolhimentos, repasses, solicitação de benefícios, controle de 

ponto e arquivo; 

- Proposição de melhorias nas conferências e controles relacionados à folha 

de pagamento, processamento de férias, rescisões, recolhimentos, repasses; 

- Apoio na elaboração de relatórios gerenciais, de conferência e de controle; 

- Apoio na revisão de processos, pops, IT´s entre outros. 

 

 

Código: CEMIG22SC094 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Civil 

Permite PcD: SIM. Observadas as especificidades das atividades a serem 

desenvolvidas. 

Atividades: 

- Avaliação de imóveis; 

- Cadastro de imóveis; 

- Topografia de imóveis; 



 

- Fiscalização das atividades; 

- Elaboração e atualização de planilhas/documentos que monitoram 

atividades; 

- Gestão de contratos. 

 

 

Código: CEMIG22SI002 

Local: Centro, Lavras-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária ou 

Engenharia Sanitária e Ambiental 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Aplicação das legislações ambientais para cumprimento dos requisitos 

legais; 

- Acompanhamento do cumprimento das condicionantes ambientais das 

licenças ambientais, outorga de recursos hídricos, autorizações de supressão 

e monitoramento limnológico e da ictiofauna; 

- Acompanhamento e aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos; 

- Acompanhamento e aplicação de Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas e outros planos relacionados a flora, tais como Projeto Técnico 

de Reconstituição de Flora e Plano de Utilização Pretendida; 

- Acompanhamento de atividades relacionadas aos Programas de Educação 

Ambiental e Gerenciamento Participativo; 

- Acompanhar junto a equipe de meio ambiente da AG/CS visitas técnicas nas 

usinas e outras instalações da Cemig Geração e Transmissão; 

- Auxiliar na confecção de relatórios de cumprimento e desemprenho 

ambiental. 

 

 

Código: CEMIG22SI003 

Local: Centro, Ipatinga-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Mecânica 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Acompanhar a gestão dos indicadores; 



 

- Auxiliar na produção e acompanhamento dos planos de ação e 

cronogramas; 

- Acompanhar atividades específicas ligadas às manutenções e elaboração de 

relatórios técnicos; 

- Acompanhar gestão dos índices da manutenção e propor melhorias; 

- Auxiliar na gestão de desenhos, procedimentos e instruções do setor; 

- Colaborar com a melhoria contínua nos processos de manutenção e na 

gestão de recursos e equipamentos da geração de energia; 

- Acompanhar procedimentos operacionais, metodologias de trabalho, 

tratamento de não-conformidades e análises de desempenho operacional. 

 

 

Código: CEMIG22SI005 

Local: Mangabeiras, Sete Lagoas-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. 

em Sistemas Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, 

Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica e Eletrônica 

ou Engenharia de Controle e Automação 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficiências que limitem a locomoção. 

Atividades: 

- Acompanhamento da rotina da Equipe de Execução da Manutenção; 

- Acompanhamento da rotina das Equipes de Planejamento e Análise, Gestão 

e Infraestrutura e Meio Ambiente; 

- Participação das Reuniões Mensais de Análise Crítica da AG/NT; 

- Visita técnica às usinas da AG/NT; 

- Acompanhamento de atividades relevantes de manutenção elétrica em 

usinas; 

- Participação de treinamentos eletromecânicos em serviço; 

- Acompanhamento da rotina de operação: partida e parada de unidades 

geradoras, manobras, inspeções, execução de planos; 

- Participação da análise semanal de alarmes do sistema digital de supervisão 

e controle; 

- Participação das reuniões de programação para elaboração da programação 

semanal; 

- Participação de análise de falhas de equipamentos; 

- Apoio na revisão de instruções de trabalho e unidades de treinamento. 



 

 

 

Código: CEMIG22SI015 

Local: Iguaçu, Ipatinga-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência ou 

Engenharia de Controle e Automação 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Participar da atualização de desenhos técnicos de esquemas elétricos, 

interligação e fiação, de equipamentos de subestações de transmissão, de 

acordo com os desenhos "As-Built"; 

- Participar da elaboração de documentos relacionados à rotina das equipes 

de manutenção da AT/LE como procedimentos operacionais padrão, 

instruções e especificações técnicas, seguindo as melhores metodologias da 

Qualidade; 

- Participar do processo de manutenção preventiva/corretiva em 

equipamentos de SEP; 

- Participar de testes e ensaios em equipamentos de proteção, controle e 

automação, como relés de proteção eletromecânicos/digitais, 

multimedidores e Unidades Terminais Remotas; 

- Apoiar o coordenador na elaboração de macros em VBA Excel e fluxos 

automáticos do Office365 para apoiar na gestão da rotina das equipes de 

manutenção da gerência. 

 

 

Código: CEMIG22SI049 

Local: São José, Uberlândia-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. 

em Sistemas Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, 

Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica e Eletrônica 

ou Engenharia de Controle e Automação 

Permite PcD: SIM. Observadas as especificidades das atividades a serem 

desenvolvidas. 

Atividades: 

- Participar de estudos e de novos projetos de distribuição; 



 

- Realizar diagnostico de falhas de comunicação; 

- Avaliar disponibilidade das mídias de comunicação da automação de redes; 

e Acompanhar a evolução dos indicadores; 

- Participar de elaboração e revisão de relatórios técnicos ou instruções de 

engenharia aplicadas a automação; 

- Prestar suporte técnico para áreas de projeto, operação e manutenção; 

- Participar do desenvolvimento de novas soluções para automação; 

- Participar de elaboração e/ou revisão de especificações técnicas; 

- Participar de elaboração e/ou revisão de normas de distribuição. 

 

 

Código: CEMIG22SI064 

Local: Poço Rico, Juiz de Fora-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:30 às 17:30 

Cursos: Engenharia Elétrica 

Permite PcD: SIM. Exceto para cadeirantes e deficientes visuais com 

deficiência total ou em grau elevado. 

Atividades: 

- Participação em desenvolvimento de ferramentas de eficiência de gestão; 

- Integração técnica com o setor de engenharia aplicada, projetos e 

execução; 

- Irá auxiliar na elaboração e atualização de planilhas de controle; 

- O aluno irá atuar próximo ao engenheiro coordenador que passará 

orientações sob demanda; 

- O aluno irá auxiliar na preparação e análise de relatórios para comunicação 

com empreiteiras construtoras; 

- Irá efetuar atualizações em sistema de gestão de obras e de manutenções; 

- O aluno terá a oportunidade de atuar em vários setores conforme o seu 

desenvolvimento permitir; 

- Passará uma parte do tempo acompanhando atividades de outros 

engenheiros e técnicos especialistas para entender os processos e obter 

assim senso crítico para atuar nas demandas que surgirem; 

- Terá oportunidade de acompanhar as atividades do serviço de campo e 

fazer visitas as bases das empreiteiras de execução. 

 

 

Código: CEMIG22SI095 



 

Local: Centro, Governador Valadares-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 ou das 13:30 às 17:30 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, 

Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência ou Engenharia Elétrica e 

Eletrônica 

Permite PcD: SIM. Exceto para cadeirantes. 

Atividades: 

- Apoiar o controle e a gestão dos indicadores da gerência; 

- Acompanhar a execução de serviços comerciais de ligação; 

- Acompanhar os atendimentos emergenciais durante os restabelecimentos 

de energia; 

- Acompanhar a realização de medições de energia elétrica em locais 

específicos do SEP conforme programação prévia; 

- Acompanhar as inspeções de segurança em campo; 

- Acompanhar o despacho de serviços comerciais e emergenciais; 

- Apoiar na gestão técnica dos contratos da gerência. 

 

 

Código: CEMIG22SI096 

Local: Campo Alegre, Conselheiro Lafaiete-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Energia ou Engenharia 

Elétrica - Sistemas de Potência 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Acompanhamento dos serviços de operação emergencial e comercial; 

- Participar do processo de gestão de serviços; 

- Participar do processo de movimentação/armazenamento de material; 

- Participar do processo de inspeção de redes; 

- Participar do processo de análise da reincidência operativa/comercial. 

 

 

Código: CEMIG22SI098 

Local: Centro, Divinópolis-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:30 às 17:30 

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Hab. em Sistemas 

Eletrônicos, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia, Engenharia Elétrica 



 

- Sistemas de Potência, Engenharia Elétrica e Eletrônica, Engenharia de 

Controle e Automação ou Engenharia de Produção 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Acompanhar a execução de serviços em campo (Zona livre); 

- Acompanhar realização dos indicadores em geral; 

- Acompanhar programação de medidores; 

- Acompanhar a programação de analisadores de qualidade de energia; 

- Acompanhar testes em equipamentos; 

- Participar da análise e da elaboração de planos de ação para indicadores 

fora da meta; 

- Participar da elaboração de planos de ação para Não conformidades de 

segurança; 

- Participar de análise de ocorrências no sistema elétrico; 

- Participar das reuniões técnicas operacionais da superintendência; 

- Apoiar na gestão dos contratos; 

- Participar das reuniões da CIPA; 

- Apoiar nas demandas que surgem em rotina. 

 

 

Código: CEMIG22TC010 

Local: Caiçara, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Técnico em Química 

Permite PcD: NÃO 

Atividades: 

- Acompanhamento do monitoramento preditivo de condição operativa de 

equipamentos do sistema elétrico por meio de análises cromatográficas e 

físico-químicas de óleo isolante; 

- Acompanhamento das atividades de monitoramento preditivo de condição 

operativa de equipamentos de geração por meio de análises físico-químicas 

em óleos lubrificantes e hidráulicos; 

- Acompanhamento da implantação de novas técnicas de monitoramento 

preditivo; 

- Acompanhamento supervisionado de ensaios de espectrofotometria de 

infravermelho, microscopia ótica, teor de metais por ICP, Cromatografia 

Líquida de Alta Performance, entre outras; 



 

- Participação na elaboração e revisão de metodologias de ensaio e 

instruções de trabalho; 

- Participação em Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em andamento no 

CMP; 

- Contato com o processo de Gestão de Processo de Laboratório para 

atendimento de demanda de Manutenção do Sistema Elétrico; 

- Participação supervisionada em estudos de caso e análises de falha de 

equipamentos do sistema elétrico, possibilitando contato com áreas do 

conhecimento tais como Engenharia de Corrosão e de Materiais. 

 

 

Código: CEMIG22TC014 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 

Cursos: Técnico em Construção Civil ou Técnico em Edificações 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficiências que limitem a locomoção. 

Atividades: 

- Participar das atividades relativas aos processos de gestão do planejamento 

da manutenção civil da Transmissão; 

- Auxiliar na elaboração de especificação técnica para contratação de 

serviços de manutenção, reformas e melhorias, baseados no conhecimento 

técnico especializado de engenharia civil; 

- Participar da elaboração de diagnósticos do comportamento de estruturas 

civis das subestações e linhas de transmissão por meio de inspeções, 

investigações e análises das deteriorações visando o planejamento e os 

projetos das intervenções necessárias para a garantia da operação segura do 

ativo; 

- Acompanhar o gerenciamento de projetos e serviços complementares 

contratados ( estrutural, hidrossanitário, elétrico, instalações especiais e 

orçamentos, etc). 

 

 

Código: CEMIG22TC040 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Técnico em Eletrotécnica 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficiências que limitem a locomoção. 



 

Atividades: 

- Elaboração de Estudos de Viabilidade para expansão do sistema elétrico de 

alta de tensão da distribuidora; 

- Elaboração de Estudo de Viabilidade para atendimento a geração 

distribuída; 

- Elaboração de cronogramas e aprovisionamento de equipamentos e 

matérias para os novos empreendimentos; 

- Planejamento financeiro de empreendimentos. 

 

 

Código: CEMIG22TC051 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica ou Técnico em Eletrotécnica 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Participar das atividades de programação da operação do sistema elétrico 

(SEP) para as intervenções envolvendo a rede de distribuição de média 

tensão e seus equipamentos; 

- Participar da análise e da elaboração de roteiros de manobras em redes de 

média tensão, utilizando os sistemas corporativos da Cemig Distribuição; 

- Participar de análises de ocorrências no sistema elétrico, associadas às 

operações programadas e seus desdobramentos; 

- Acompanhamento diário de indicadores de desempenho do processo; 

- Participar de visitas técnicas em algumas áreas da Cemig Distribuição, 

associadas ao processo de Programação de Média Tensão; 

- Participar de atividades de avisos de interrupções programadas aos clientes 

da concessionária; 

- Participar de reuniões de análise de desempenho do processo, 

acompanhando os indicadores de qualidade, e interagindo com ferramentas 

do sistema de gestão. 

 

 

Código: CEMIG22TC052 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica ou Técnico em Eletrotécnica 



 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Participar das atividades de programação da operação do sistema elétrico 

(SEP) para as intervenções envolvendo a rede de distribuição de média 

tensão e seus equipamentos; 

- Participar da análise e da elaboração de roteiros de manobras em redes de 

média tensão, utilizando os sistemas corporativos da Cemig Distribuição; 

- Participar de análises de ocorrências no sistema elétrico, associadas às 

operações programadas e seus desdobramentos; 

- Acompanhamento diário de indicadores de desempenho do processo; 

- Participar de visitas técnicas em algumas áreas da Cemig Distribuição, 

associadas ao processo de Programação de Média Tensão; 

- Participar de atividades de avisos de interrupções programadas aos clientes 

da concessionária; 

- Participar de reuniões de análise de desempenho do processo, 

acompanhando os indicadores de qualidade, e interagindo com ferramentas 

do sistema de gestão. 

 

 

Código: CEMIG22TC060 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00, das 13:00 às 17:00 ou das 13:30 

às 17:30 

Cursos: Técnico em Gestão Ambiental ou Técnico em Meio Ambiente 

Permite PcD: NÃO 

Atividades: 

- Auxiliar no monitoramento de intervenções ambientais de obras do sistema 

elétrico; 

- Auxiliar no monitoramento de intervenções ambientais na manutenção do 

sistema elétrico; 

- Auxilio na gestão de condicionantes ambientais; 

- Auxilio na análise de dados ambientais das regionais Cemig; 

- Auxilio na preparação de apresentações em reuniões; 

- Auxilio na análise de novas intervenções ambientais; 

- Trabalhos diversos. 

 

 



 

Código: CEMIG22TC063 

Local: Glalijá, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica ou Técnico em Eletrotécnica 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Análise gráfica de comportamento de variáveis elétricas; 

- Análise de circuito; 

- Análise de projeto de rede de distribuição e proposta de solução de 

problema; 

- Estudo de equipamentos de proteção de rede de distribuição; 

- Formatação de gráficos e relatórios relacionados a manutenção preventiva 

de rede de distribuição para auxílio na tomada de decisão; 

- Atuação em trabalhos relacionados a melhoria de processo de manutenção. 

 

 

Código: CEMIG22TC099 

Local: Santo Agostinnho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletromecânica, Técnico em 

Eletrotécnica, Técnico em Eletrônica ou Técnico em Mecatrônica 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Interação com as demais áreas de serviço de distribuição; 

- Análise dos indicadores de processo do Serviço de Distribuição; 

- Utilização de programas computacionais como G-DIS,GEMINI, SAP , CRM, 

CCS, SAS; 

- Análises estatística com a utilização da sistema SAS e R; 

- Visão e gestão dos processos da SD na Média e Baixa Tensão da 

Distribuição; 

- Elaboração de planilhas e textos relacionadas aos serviços comerciais, 

operação e manutenção de redes de distribuição; 

- Elaboração de gráficos em ambientes de planilhas dinâmicas; 

- Atualização de banco de dados, geração de relatórios dinâmicos; 

- Participação/acompanhamento de processos de auditorias no âmbito da 

gerência; 

- Participação em reuniões de trabalho diversas. 



 

 

 

Código: CEMIG22TI004 

Local: Mangabeiras, Sete Lagoas-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 

Cursos: Técnico em Segurança do Trabalho 

Permite PcD: NÃO 

Atividades: 

- Acompanhar e auxiliar as inspeções em extintores de incêndios e hidrantes; 

- Auxiliar nas atividades de realização de treinamentos para os empregados; 

Realização de reunião de integração com empregados de empresas 

contratadas; 

- Auxiliar na avaliação e análise de documentação de saúde segurança do 

trabalho de empresas contratadas; 

- Auxiliar a CIPA com atividades para a Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho – SIPAT; 

- Participar mensalmente das reuniões da CIPA; 

- Participar de inspeções de segurança nos postos de trabalho, visando 

identificar os riscos e possibilitar a implementação de medidas preventivas e 

corretivas; 

- Apoiar na fiscalização quanto a utilização correta dos EPI´s e a observância 

das medidas preventivas; 

- Participar das reuniões de análise e investigação de acidentes colaborando 

com as ações preventivas; 

- Apoiar na analise dos dados estatísticos de segurança do trabalho, analise e 

indicadores e outros estudos necessários da área de segurança do trabalho; 

- Dentre outras atividades envolvendo a rotina do profissional Técnico de 

segurança do trabalho; 

- Elaborar apresentação com temas relacionados a segurança do trabalho e 

outras necessárias para reuniões de analises de dados da segurança do 

trabalho; 

- Apoiar nas atividades do Programa de Conservação Auditiva-PCA; 

- Apoiar nas atividades envolvendo Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais-PPRA e PCMSO; 

- Atividades de analise de riscos e Equipamentos de proteção individual-EPI; 

EPC. 

 



 

 

Código: CEMIG22TI007 

Local: São José, Uberlândia-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 

Cursos: Técnico em Segurança do Trabalho 

Permite PcD: NÃO 

Atividades: 

- Auxiliar nos treinamentos introdutórios para novos empregados e 

prestadores de serviço antes do início dos trabalhos; 

- Manter e organizar arquivo de documentos relativos à Segurança e 

Medicina do Trabalho; 

- Auxiliar nos trabalhos da CIPA, em suas ações e reuniões; 

- Desenvolver e acompanhar a implantação das melhorias identificadas na 

área de segurança do trabalho; 

- Auxiliar na elaboração de especificações técnicas para aquisição e 

contratação de serviços, materiais e equipamentos para melhoria da 

segurança nas instalações; 

- Dar apoio na realização de inspeções de segurança nos postos de trabalho, 

visando identificar os riscos e possibilitar a implementação de medidas 

preventivas / corretivas; 

- Incentivar a utilização correta dos EPI´s e a observância das medidas 

preventivas adotadas pela empresa; 

- Participar das reuniões de análise e investigação de acidentes colaborando 

com propostas para eliminar/neutralizar os riscos nas áreas de trabalho; 

- Atualizar as estatísticas de acidentes, as ações propostas nas inspeções e 

nos relatórios de investigação de acidentes; 

- Auxiliar na preparação de apresentações contendo dados para instruções, 

treinamentos e ações de segurança. 

 

 

Código: CEMIG22TI043 

Local: Poço Rico, Juiz de Fora-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica ou Técnico em Eletrotécnica 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficiências que limitem a locomoção. 

Atividades: 

- Participar da análise diária de ocorrências no Sistema Elétrico de Potência 



 

da Cemig Distribuição - Subestações e Linhas de Distribuição; 

- Participar do trabalho no Plano Anual de Manutenção dos Ativos da Alta 

Tensão da Cemig Distribuição; 

- Auxílio no desenvolvimento de métodos de controle de gestão do processo 

de manutenção dos Ativos - Planilhas, Power BI, dentre outros aplicativos; 

- Apoio no controle físico contábil de ativos das Subestações e Linhas de 

Distribuição; 

- Apoio na Capitalização e Desativação de Ativos das Subestações e Linhas de 

Distribuição da Cemig Distribuição; 

- Apoio a Gestão da Manutenção dos Ativos do Sistema Elétrico da 

Distribuição; 

- Apoio logístico/administrativo das equipes de campo de manutenção de 

ativos da Alta Tensão; 

- Auxiliar na gestão e controle dos equipamentos indisponíveis para a 

operação do Sistema Elétrico. 

 

 

Código: CEMIG22TI044 

Local: Vila Mariana, Governador Valadares-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 ou das 13:30 às 17:30 

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletromecânica ou Técnico 

em Eletrotécnica 

Permite PcD: SIM. Exceto para cadeirantes. 

Atividades: 

- Acompanhar as equipes de campo em manutenções de se's; 

- Acompanhar os supervisores em inspeções de segurança; 

- Trabalhar com emm's; 

- Dar apoio na organização e planejamento de obras e serviços. 

 

 

Código: CEMIG22TI046 

Local: Cidade Industrial, Contagem-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 

Cursos: Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrotécnica ou Técnico em 

Mecânica 

Permite PcD: NÃO 

Atividades: 



 

- Acompanhar a execução de ensaios elétricos em equipamentos como 

Transformadores, auto transformadores, Reguladores de tensão e 

transformadores para Instrumentos (TCs, TPs); 

- Dar apoio na elaboração de relatórios após a conclusão das manutenções 

dos equipamentos; 

- Auxiliar na elaboração de desenhos de projetos elétricos de equipamentos 

no softwer de CAD; 

- Acompanhar a execução de comandos e painéis elétricos; 

- Analisar e conhecer o processo produtivo da manutenção de equipamentos 

de potência de forma geral (processo de secagem, processo de 

desmontagem e montagem, processe e analise de óleo mineral isolante, 

processo de proteção anticorrosiva, processos de soldagem e caldeiraria, 

processo de manutenção e ajustes eletromecânicos de chaves comutadoras. 

 

 

Código: CEMIG22TI053 

Local: São José, Uberlândia-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00, das 13:30 às 17:30 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletromecânica, Técnico em 

Eletrotécnica, Técnico em Eletrônica ou Técnico em Mecatrônica 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Estudos para conexão de novos acessantes consumidores ou geradores de 

energia elétrica em média tensão; 

- Estudos de Planejamento de média tensão de médio e longo prazos; 

- Apuração de carregamento de elementos do sistema elétrico de potência; 

- Análise de níveis de tensão na rede de distribuição; 

- Gestão do banco de dados de solicitações de conexão em média tensão; 

- Análise de fluxo de potência de média e baixa tansão, aplicado a sistemas 

elétricos reais complexos; 

- Gestão de indicadores ligados ao processo de planejamento do sistema 

elétrico de média tensão. 

 

 

Código: CEMIG22TI061 

Local: Centro, Governador Valadares-MG 



 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletromecânica, Técnico em 

Eletrotécnica, Técnico em Eletrônica ou Técnico em Mecatrônica 

Permite PcD: SIM. Exceto para cadeirantes. 

Atividades: 

- O estudante irá acompanhar e entender todas as fases de obras da 

distribuidora: analise de carga, estudo de rede, orçamento, projeto, 

execução, encerramento técnico, analise de prudência, conciliação e 

conclusão da obra. 

 

 

Código: CEMIG22TI065 

Local: Vila Mauriceia, Montes Claros-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30, das 08:00 às 12:00, das 13:00 

às 17:00 ou das 13:30 às 17:30 

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica ou Técnico em Eletrotécnica 

Permite PcD: SIM. Observadas as especificidades das atividades a serem 

desenvolvidas. 

Atividades: 

- Acompanhar processos de projeto e orçamentação de obras de média e 

baixa tensão em redes de distribuição aérea; 

- Dar apoio no monitoramento e conferência das ações e documentos 

técnicos que compõem os projetos de rede de distribuição aérea; 

- Atualizar sistemas de geoprocessamento de redes de distribuição; 

- Dar apoio no monitoramento da gestão de obras e materiais. 

 

 

Código: CEMIG22TI068 

Local: Fatima I, Pouso Alegre-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletromecânica, Técnico em 

Eletrotécnica, Técnico em Eletrônica ou Técnico em Mecatrônica 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Participar do desenvolvimento e executar(sob orientação) atividades que 

envolvem a expansão e manutenção de redes de distribuição de média e 

baixa tensão na regional Sul de Minas:; 



 

- Orçamentos e projeto elétricos e eletromecânicos; 

- Auxiliar na gestão de serviços e materiais; 

- Acompanhamento da execução de obras; 

- Manutenção e inspeção de rede; 

- Conhecer outras áreas da companhia; 

- Outras atividades envolvidas. 

 

 

Código: CEMIG22TI069 

Local: São José, Uberlândia-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletromecânica, Técnico em 

Eletrotécnica ou Técnico em Eletrônica 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficiências que limitem a locomoção. 

Atividades: 

- Diagnostico de defeitos em equipamentos; 

- Acompanhamento da manutenção em equipamentos; 

- Registro no sistema informatizado de gestão de equipamentos; 

- Gestão de equipamentos indisponíveis. 

 

 

Código: CEMIG22TI097 

Local: Poço Rico, Juiz de Fora-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 07:30 às 11:30 ou das 13:00 às 17:00 

Cursos: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Eletrotécnica 

ou Técnico em Informática 

Permite PcD: SIM 

Atividades: 

- Acompanhamento de atividades supervisionadas em campo; 

- Apoio Administrativo; 

- Gestão de Processos; 

- Gestão da Qualidade; 

- Gestão da Segurança; 

- Otimização de Processos. 

 

 

Código: CEMIG22TI100 



 

Local: Univerdecidade, Uberaba-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 13:00 às 17:00 

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletromecânica, Técnico em 

Eletrotécnica, Técnico em Eletrônica ou Técnico em Mecatrônica 

Permite PcD: SIM. Exceto para deficiências que limitem a locomoção. 

Atividades: 

- Acompanhar levantamentos de dados das redes de distribuição, como: 

equipamentos, materiais e outros; 

- Suporte e acompanhamento de procedimentos de controle dos processos; 

- Acompanhar programação de serviços em equipamentos e rede de 

distribuição; 

- Participar de eventos relacionados à segurança do trabalho; 

- Apoiar Técnicos no desenvolvimento de tarefas específicas; 

- Apoiar atualizações de informações relativas a equipamentos presentes na 

rede de distribuição; 

- Apoiar a execução de cadastro de equipamentos da rede de distribuição; 

- Apoiar análise e conferência de serviços executados; 

- Conhecer os princípios de funcionamento do sistema elétrico de potência; 

- Interpretação de projetos de redes de distribuição urbanas e rurais. 


