
 
 
 

Agência Virtual de Estágios 

Programa de Estágio CEMIG 2020  

ANEXO I 

Código: CEMIG20SC001 

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

Atividades: 
- Estudo e aplicação das normas brasileiras de equipamentos de subestações como 
transformadores de potência, disjuntores, religadores e relés; 
- Avaliação técnica das falhas em equipamentos de subestações elétricas e seu impacto no 
suprimento de energia elétrica aos consumidores da Empresa; 
- Análises estatísticas de ocorrências com equipamentos de subestações elétricas; 
- 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. 

 

Código: CEMIG20SC002 

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 Controle e Automação 

Atividades: 
- Apoio no planejamento e gestão das equipes de suporte, monitoramento do desempenho 
dos ativos telecontrolados, identificação de oportunidades de melhoria nos processos, 
atualização de dados dos equipamentos, estudo sobre o processo de automação e 
funcionamento dos equipamentos, sistemas e integração entre eles. 
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Código: CEMIG20SC003 

Local: Barro Preto, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia ou Engenharia 
Elétrica - Sistemas de Potência 

Atividades: 
- Conhecer aspectos básicos do Setor Elétrico Brasileiro e como a distribuidora atua frente às 
regras definidas pelo órgão regulador; 
- Conhecer a estrutura do processo de operação de Alta Tensão com ênfase no Planejamento 
da Operação do Sistema Elétrico; 
- Conhecer as atividades necessárias para a realização de uma intervenção programada no 
Sistema Elétrico de Potência da Cemig D; 
- Acompanhar a realização de estudos de fluxo de potência no sistema de Alta Tensão através 
de software computacional; 
- Acompanhar a atividade de diagnóstico das condições operativas dos equipamentos do 
Sistema Elétrico de Potência; 
- Participar de estudos de configurações especiais em subestações analisando a estrutura 
elétrica, carregamentos esperados, níveis de tensão, sistemas de proteção, etc; 
- Familiarizar-se com diagramas elétricos de subestações e as informações adicionais tais 
como arranjos, topologias e esquemas de proteção. 
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Código: CEMIG20SC004 

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 - Habilitação em Energia ou Engenharia 
Elétrica - Sistemas de Potência 

Atividades: 
- Estudo e aplicação de regulamentação do setor elétrico; 
- Acompanhar as análises de reclamações associadas à qualidade de energia, tanto 
relacionadas ao serviço (interrupções do fornecimento de energia elétrica) quanto ao produto 
(distúrbios de tensão); 
- Utilização de ferramentas computacionais de diagnóstico da qualidade da energia elétrica; 
- Acompanhar análises de medições elétricas; 
- Acompanhar a definição de alternativas para mitigação de problemas relacionados a 
qualidade do fornecimento; 
- Participar da elaboração de relatórios, gráficos e apresentações a partir dos dados 
relacionados às atividades da equipe; 
OBS: As atividades serão atribuídas ao estudante de forma gradativa, conforme aprendizado e 
desenvoltura apresentados. 

 

Código: CEMIG20SC005 

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 

Atividades: 
- Apoio na Elaboração de estudos de coordenação da proteção para equipamentos do sistema 
elétrico de distribuição de energia da empresa; 
- Assistência no planejamento da instalação de equipamentos de proteção e manobra com o 
objetivo de melhorar a flexibilidade operativa da rede de distribuição da empresa, a fim de 
melhorar seu plano de contingência para ocorrências de falta de energia acidentais; 
- Apoio no desenvolvimento de soluções para o processo de gestão dos serviços executados 
pela área onde atuará; 
- Análises de fluxo de potência, carregamento e níveis de tensão da rede de distribuição de 
energia em manobras programadas de transferência de bloco de cargas para manutenções na 
rede elétrica, sob supervisão do engenheiro responsável. 
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Código: CEMIG20SC006 

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 

Atividades: 
- Participar da elaboração de estudos relativos a condições técnicas e econômicas 
necessárias a conexão de acessantes ao sistema elétrico de distribuição; 
- Participar da elaboração de diretrizes e procedimentos relativos a execução de estudos de 
conexão de novos acessantes; 
- Aprofundar conhecimentos sobre principais padrões e critérios do processo de acesso ao 
sistema elétrico; 
- Aprofundar conhecimentos sobre aspectos regulatórios relacionados a conexão de 
acessantes; 
- Auxiliar na preparação de relatórios e apresentações técnicas; 
- Auxiliar na atualização de casos bases de fluxo de potência; 
- Auxiliar na elaboração de Especificação Básica de Estudos de Viabilidade (EBEV) para 
soluções de conexão. 

 

Código: CEMIG20SC007 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Engenharia Mecânica 

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; 
- Elaborar 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; 
- Realizar cotações para compra de equipamentos e materiais conforme as necessidades da 
Gerência ou serviços pactuados com outras Gerências. 
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Código: CEMIG20SC008 

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 Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia Sanitária e 
Ambiental 

Atividades: 
- Apoiar na gestão dos contratos atualmente vigentes na gerência para prestação de serviços 
ambientais; 
- Auxiliar na avaliação e revisão de relatórios de cumprimento de todas condicionantes 
ambientais e atendimento à órgãos ambientais das instalações da Cemig; 
- Participará de reuniões para discutir as questões relacionadas à gestão das condicionantes 
ambientais das; 
- Instalações e outros assuntos relacionados à gestão ambiental, entre outras atividades; 
- Realizará atividades de apoio à gestão ambiental das instalações. 

 

Código: CEMIG20SC009 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil 

Atividades: 
- Treinamento básico sobre o funcionamento das estruturas civis que compõem uma usina 
hidrelétrica; 
- Treinamento básico sobre projeto de barragens de terra e concreto; 
- Treinamento básico sobre a Metodologia de Segurança de Barragens da Cemig e Planos de 
Ação de Emergência de Barragens; 
- Treinamento básico sobre instrumentação de barragens - princípio de funcionamento e 
respostas; 
- Acompanhamento da leitura da instrumentação em usinas; 
- Acompanhar e participar das inspeções periódicas de engenharia civil nas instalações de 
Geração; 
- Auxiliar na elaboração de relatórios de avaliação do comportamento das estruturas civis e 
especificações de obras e projetos; 
- Participar da análise sistêmica da manutenção civil de geração; 
- Acompanhar e participar da execução de projetos e obras civis de melhorias e reformas nas 
instalações de Geração; 
- Auxiliar/participar da implantação de Planos Emergenciais de Barragens. 
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Código: CEMIG20SC010 

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 Contábeis 

Atividades: 
- No primeiro momento suas atividade serão voltadas para o conhecimento básico da 
Empresa; 
- Extração de dados dos sistemas informatizados; 
- Elaboração de planilhas, bancos de dados e relatórios que otimizem a análise dos dados 
explorados; 
- Análise de dados dos trabalhos de auditoria interna; 
- Elaboração de estatísticas e relatos dos trabalhos da Auditoria Interna; 
- Mapeamento, avaliação e testes do sistema de controles internos. 

 

Código: CEMIG20SC011 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Engenharia Civil 

Atividades: 
- Participar das atividades relativas aos processos de gestão do planejamento da manutenção 
civil da Transmissão; 
- Participar da elaboração de especificação técnica para contratação de serviços de 
manutenção, reformas e melhorias, baseados no conhecimento especializado de engenharia; 
- 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); 
- Registrar deteriorações e emitir relatórios de diagnósticos civis das instalações da 
transmissão; 
- Participar da análise e correção de projetos, especificações e orçamentos desenvolvidos por 
fornecedores contratados; 
- Acompanhar e participar das atividades relacionadas ao Sistema Integrado de Gestão; 
- Acompanhar e participar das atividades relacionadas ao Sistema de Gestão de Segurança 
da empresa; 
- Conhecer normas técnicas vigentes e suas especificidades como referência no 
acompanhamento da elaboração de projetos. 
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Código: CEMIG20SC012 

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 

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: CEMIG20SC013 

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 

Atividades: 
- BASICO: Desenvolvimento de atividades de rotinas de programação com aplicação direta 
dos conhecimentos de Engenharia Elétrica no Planejamento e Engenharia de Manutenção. O 
estudante deverá ter minimamente aptidão para os temas correlatos, por exemplo, com 
experiência em algum sistema como: Excel, Matlab, R, etc; 
- 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 de trabalhos técnicos na atividade de Diagnóstico de Manutenção; 
- Participar de trabalhos técnicos relacionados a Planos de Manutenção. 
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Código: CEMIG20SC014 

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 ou Administração de Empresas 

Atividades: 
- Apuração dos indicadores econômico-financeiros das empresas onde a Cemig tem 
participação; 
- Análise crítica dos resultados empresariais, identificando causas de desvios e propondo 
ações para os ajustes; 
- Atividades relacionadas à governança corporativa, tais como: elaboração de propostas de 
deliberação, análise de pareceres, controle de mandato e de indicação de administradores; 
- Análise de riscos dos negócios; 
- Apuração de dividendos recebidos e aportes realizados nas empresas participadas; 
- Avaliação econômico-financeira de projetos de investimento e valuation de ativos. 

 

Código: CEMIG20SC015 

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: Ciências Contábeis 

Atividades: 
- Conciliar 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; 
- Apoiar nas atividades relacionadas ao processamento da depreciação e outras do ativo 
imobilizado em serviço. 
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Código: CEMIG20SC016 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 14:00 às 18:00 

Cursos: Ciências Contábeis 

Atividades: 
- Elaborar notas explicativas de Demonstrações Financeiras da Companhia e das empresas 
controladas pelo Grupo; 
- Auxiliar na conferência de números e textos constantes nas Demonstrações Financeiras; 
- Auxiliar no processo de publicação destes relatórios em jornais de grande circulação; 
- Auxiliar na inserção dos dados das Demonstrações na plataforma da CVM "Empresas NET"; 
- Auxiliar no processo de comprovação de informações junto à Auditoria Externa, por meio de 
documentos e lançamentos contábeis registrados. 

 

Código: CEMIG20SC017 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Ciências Contábeis 

Atividades: 
- Participar do processo de apuração, controle, recolhimento e compensação de impostos e 
contribuições tais como Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS/PASEP, COFINS, ICMS, 
ITR, ISSQN, INSS; 
- Participar do levantamento de dados para elaboração de declarações e demonstrações 
fiscais (ECF, DCTF, DAPI, DAICMS, VAF-DAMEF, EFD, ETC;); 
- Participar do processo de levantamento de documentação objetivando atender aos órgãos 
fiscalizadores tais como Secretaria da Receita Federal, Secretaria de Estado da Fazenda de 
Minas Gerais, Prefeituras e outros; 
- Apoiar na elaboração e preenchimento de planilhas eletrônicas para cálculo, provisão e 
recolhimento de impostos e contribuições; 
- Atendimento e esclarecimento aos usuários internos via INTRANET (chamados) e e-mails 
referentes a impostos e contribuições; 
- Participar da provisão, apuração e recolhimentos de impostos e contribuições federais, 
estaduais e municipais (ICMS, ISS, PIS/PASEP e COFINS, IRPJ, CSLL). 
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Código: CEMIG20SC018 

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: Ciências Contábeis 

Atividades: 
- Conhecer e entender o funcionamento do mercado de energia elétrica (ambiente livre e 
regulado) suas implicações macro-econômicas, econômicas, contábeis e de risco; 
- Conhecer e entender os impactos tributários, contábeis, econômicos e jurídicos nos contratos 
de compra e venda de energia (ambiente livre e regulado); 
- Acompanhar e preparar os cálculos econômico-financeiros para atualização de valores a 
receber. Preparação de modelos, planilhas e apresentações padrões; 
- Conhecer e utilizar os softwares do Pacote Microsoft Office; 
- Apoio nas análises de crédito de empresa, principalmente em análises de balanço, 
demonstrativos de resultados econômico-financeiros, contribuindo para melhoria dos 
processos; 
- Apoiar a gerência na preparação de cálculos econômico-financeiros; 
- Estudar e implantar novas metodologias de análise de crédito com o uso da Análise de 
Risco; 
- Elucidar a influência da área comercial nos balanços do Grupo Econômico da Cemig; 
- Apoiar as operações com garantias (seguros e fianças) em todos os seus aspectos. 

 

Código: CEMIG20SC019 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Comunicação Social -Relações Publicas ou Relações Públicas 

Atividades: 
- Realizar compras de produtos e serviços; 
- Acompanhar a execução e serviços contratados primando pela excelência e conformidade da 
aquisição; 
- Participar de briefings, da coordenação e da realização de eventos diversos; 
- Participar da realização do cerimonial da empresa. 

 



 
 
 

Agência Virtual de Estágios 

Programa de Estágio CEMIG 2020  

Código: CEMIG20SC020 

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 ou Administração de Empresas 

Atividades: 
- Acompanhamento de licitações e contratos com fornecedores; 
- Pagamento de notas fiscais em sistema; 
- Cadastro de fornecedores; 
- Contratações e compras diretas; 
- Solicitar publicações junto aos jornais contratados; 
- Controle de movimentações financeiras e administrativas em planilha. 

 

Código: CEMIG20SC021 

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 ou Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência 

Atividades: 
- Participação na elaboração de estudos de viabilidade para projetos de eficiência energética; 
- Participação na análise dos resultados dos processos de medição e verificação dos projetos 
de eficiência energética; 
- Apoio na elaboração de relatórios de projetos de eficiência energética; 
- Acompanhamento da fiscalização e gestão de projetos de eficiência energética; 
- Apoio na elaboração de especificações técnicas para contratação de serviços e aquisição de 
materiais necessários aos projetos de eficiência energética. 
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Código: CEMIG20SC022 

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 da Computação, Engenharia de Computação ou Sistemas de Informação 

Atividades: 
- Acompanhar um profissional no atendimento de chamados de infraestrutura e atender 
chamados exequíveis pelo estagiário; 
- Utilizar o sistema de Gestão de Serviços de TI, o HP Service Manager; 
- Participar da gestão de demanda de serviços de TI através do HP Service Manager; 
- Participar de processos de mudança ITIL; 
- Participar e/ou acompanhar algum eventual projeto de upgrade e/ou implantação de nova 
infraestrutura de TI; 
- Administração e suporte no Sistema de Transferência de arquivos que; 
- Utiliza o Connect Direct da IBM. 

 

Código: CEMIG20SC023 

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 da Computação, Engenharia de Computação ou Sistemas de Informação 

Atividades: 
- Acompanhar um profissional no atendimento de chamados de infraestrutura e atender 
chamados exequíveis pelo estagiário; 
- Utilizar o sistema de Gestão de Serviços de TI, o HP Service Manager; 
- Dar apoio na gestão de demanda de serviços de TI através do HP Service Manager; 
- Participar de processos de mudança ITIL; 
- Participar e/ou acompanhar algum eventual projeto de upgrade e/ou implantação de nova 
infraestrutura de TI; 
- Administração e suporte no Sistema de Transferência de arquivos que utiliza o Connect 
Direct da IBM. 
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Código: CEMIG20SC024 

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, Engenharia Mecânica, Engenharia Química ou Engenharia de Energia 

Atividades: 
- Acompanhar o estado da arte de tecnologias associadas ao setor elétrico; 
- Levantar dados e informações e processá-los na forma de conhecimento a ser 
disponibilizado e discutido na área (artigos, apresentações, relatórios, dentre outros); 
- Acompanhar o processo de gestão de projetos de P&D; 
- Participar da elaboração do Balanço Energético do Estado de Minas Gerais (BEEMG); 
- Participar de avaliações tecnológicas; 
- Elaborar e apresentar o trabalho de estágio para a área; 
- Contribuir para o trabalho de inteligência competitiva na área de inovação de forma a 
contribuir nas atividades empresariais. 

 

Código: CEMIG20SC025 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

Atividades: 
- Participar de atividades relacionadas ao processo de Provimento de Pessoal, auxiliando na 
realização de entrevistas, workshops, dinâmicas e treinamentos com foco em diagnóstico, 
processo seletivo, programa de integração e consultoria interna em gestão de carreiras; 
- Participar do processo do programa de desenvolvimento de pessoas, auxiliando na 
atualização da metodologia de avaliação de desempenho, feedback e plano de 
desenvolvimento individual; 
- Auxiliar na elaboração e execução do programa de desenvolvimento da liderança. 
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Código: CEMIG20SC026 

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 de Produção 

Atividades: 
- Auxiliar os profissionais da área na gestão de projetos de sustentabilidade, aprendendo a 
planejar projetos reais; 
- Desenvolver, em conjunto com profissionais da área, cronogramas de seus projetos, 
aprendendo sobre as rotinas administrativas e arquivamento de documentação dos projetos 
de sustentabilidade; 
- Apoiar profissionais da área no uso de ferramental específico da gestão de projetos, 
aprendendo sobre uso do EPM (Enterprise Project Management), do Project, do modelo 
PMBOK, e do modelo Kanban; 
- Apoiar profissionais da área na atualização de cronogramas e no status report de projetos, 
aprendendo sobre melhores práticas de monitoramento e controle de projetos; 
- Atividades de apoio à identificação, análise e proposição de melhorias nos processos ligados 
à gestão de projetos da área de sustentabilidade, aprendendo sobre construção de processos 
da área de sustentabilidade; 
- Criação de procedimentos de apoio e metodologia ao uso das ferramentas de gestão de 
projetos de sustentabilidade, aprendendo sobre gerenciamento de processos. 

 

Código: CEMIG20SC027 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Ciências da Computação, Engenharia de Computação ou Sistemas de Informação 

Atividades: 
- Auxiliar na proposta de soluções TI às demandas apresentadas; 
- Auxiliar no desenvolvimento das soluções de TI apresentadas; 
- Auxiliar nos testes das soluções de TI; 
- Auxiliar na confecção da documentação a ser gerada; 
- Auxiliar os usuários no entendimento e testes das soluções TI; 
- Participar de reuniões, quando necessário, para entendimento de cenários e propostas de TI. 
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Código: CEMIG20SC028 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Ciências da Computação, Engenharia de Computação ou Sistemas de Informação 

Atividades: 
- Auxiliar na execução das atividades relacionadas ao gerenciamento de demandas e projetos 
de TI utilizando ferramentas específicas; 
- Adotar a metodologia do Processo de Desenvolvimento de Sistemas da Cemig auxiliando na 
execução da documentação de sistemas de TI em conformidade com o processo ITIL e os 
padrões UML e os critérios de qualidade definidos na metodologia; 
- Auxiliar nas configurações dos sistemas assim como na gestão dos processos de negócio 
referentes aos sistemas desenvolvidos na plataforma SAP.; 
- Auxiliar na programação e codificação de programas na plataforma SAP: ABAP, BSP, BOL e 
GENIL; 
- Auxiliar no levantamento de dados e requisitos e na elaboração de casos de uso, diagramas 
de sequência, de entidade e de relacionamento; 
- Auxiliar na execução dos testes unitários referentes às alterações e novas implementações 
dos sistemas na plataforma SAP; 
- Acompanhar as atividades de implantação de sistemas, dentro das disciplinas de 
gerenciamento do ITIL; 
- Acompanhamento da metodologia de desenvolvimento de projetos; 
- Auxiliar na elaboração da documentação e relatórios de acompanhamento, controle e 
diagnósticos relacionados ao desenvolvimento e manutenção de sistemas; 
- Conhecer as práticas relacionadas ao Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9000) e os 
controles do COBIT utilizados nas auditorias da SOX. 

 

Código: CEMIG20SC029 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Serviço Social 

Atividades: 
- Realizar relatórios sociais (supervisionados); 
- Acompanhar atendimentos sociais; 
- Preencher planilhas de controle de atendimento e solicitações; 
- Realizar Estudos sociais(supervisionados); 
- Participar de reuniões de Equipe; 
- Participar dos seminários do serviço social da empresa. 
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Código: CEMIG20SC030 

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 de Telecomunicações 

Atividades: 
- Acompanhar o dimensionar dos equipamentos da rede de telecomunicações; 
- Acompanhar a realização dos estudos de canalização dos serviços na rede de 
telecomunicações; 
- Realizar treinamento nos equipamentos de telecomunicações; 
- Acompanhar o levantamento em campo para a execução de projetos; Acompanhar a análise 
e aprovação de projetos de telecomunicações; Acompanhar o processo de licitação de 
equipamentos; 
- Acompanhar o processo de gerenciamento de projetos; 
- Acompanhar o estudo de rádio enlace. 

 

Código: CEMIG20SC031 

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: Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações ou Engenharia de Telecomunicações 

Atividades: 
- Apoio na execução de testes funcionais em equipametnos de telecomunicações; 
- Suporte na concepção de sistemas de telecomunicações; 
- Apoio na elaboração de especificações técnicas; 
- Apoio na elaboração de projetos de sistemas de telecomunicações; 
- Estudos de viabilidade de implantação de sistemas de telecomunicações; 
- Aprimorar conhecimentos em sistemas de telefonia e associados; 
- Aprimorar conhecimentos de sistemas de telecomunicações via rádio VHF, UHF e SHF; 
- Aprimorar conhecimentos em sistemas de comunicação ópticos; 
- Aprimorar conhecimentos em sistemas de comunicação via linhas de alta tensão (OPLAT); 
- Aprimorar conhecimentos em sistemas de comunicação de operadoras (inclusive sistemas 
via satélite). 
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Código: CEMIG20SC032 

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: Ciências da Computação, Engenharia de Computação ou Sistemas de Informação 

Atividades: 
- Participar na elaboração de políticas de governança de dados; 
- Atuar em processos de extração e transformação de dados relacionados à governança; 
- Participar na criação e administração de um Data Lake governado. 

 

Código: CEMIG20SC033 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Engenharia Elétrica ou Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência 

Atividades: 
- Treinamento introdutório orientado ao projeto de linhas de transmissão do sistema de 
subtransmissão através da elaboração de projeto simulado utilizando ferramentas 
computacionais como Cad e programas técnicos específicos para cálculos de rotinas 
computacionais; 
- Elaborar, sob supervisão, documentos de projetos executivos de linhas de transmissão 
aéreas e subterrâneas; 
- Participar de palestras técnicas e treinamentos que porventura surjam ao longo do período 
de estágio; 
- Realizar visitas técnicas supervisionadas a instalações de transmissão e subtransmissão 
(linhas e subestações); 
- Desenvolver, sob supervisão, projetos de linhas de transmissão novas, estudos técnicos de 
linhas de transmissão para recapacitação (aumento da capacidade de transmissão de 
energia), reisolamento (aumento da tensão de operação), recondutoramento (substituição dos 
cabos condutores), utilização de cabos não convencionais, uso e ocupação de faixas de 
servidão, desvios de linhas, etc. 
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Código: CEMIG20SC034 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Engenharia Elétrica ou Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência 

Atividades: 
- Treinamento introdutório orientado ao projeto de linhas de transmissão do sistema de 
subtransmissão através da elaboração de projeto simulado utilizando ferramentas 
computacionais como CAD e programas técnicos específicos para cálculos de rotinas 
computacionais; 
- Elaborar, sob supervisão, documentos de projetos executivos de linhas de transmissão 
aéreas e subterrâneas; 
- Participar de palestras técnicas e treinamentos que porventura surjam ao longo do período 
de estágio; 
- Realizar visitas técnicas supervisionadas a instalações de transmissão e subtransmissão 
(linhas e subestações); 
- Desenvolver, sob supervisão, projetos de linhas de transmissão novas, estudos técnicos de 
linhas de transmissão para recapacitação (aumento da capacidade de transmissão de 
energia), reisolamento (aumento da tensão de operação), recondutoramento (substituição dos 
cabos condutores), utilização de cabos não convencionais, uso e ocupação de faixas de 
servidão, desvios de linhas, etc. 
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Código: CEMIG20SC035 

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: Agrimensura, Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil 

Atividades: 
- Apoio na execução de projetos civis de implantação e ampliação de linha de transmissão da 
Cemig, incluindo projeto de fundações, drenagem, contenção de erosões, 
urbanização,edificações, etc; 
- Apoio na verificação de projetos civis de implantação e ampliação de linha de transmissão da 
Cemig desenvolvidos por empresas projetistas; 
- Atualização(As Built) de projetos civis de linha de transmissão Cemig conforme alterações 
feitas durante a construção e/ou manutenção; 
- Engenharia de Traçado de Linhas de Transmissão - Acompanhamento do Estudo de traçado 
de Linhas de Transmissão, com a utilização de cartas topográficas, fotografias aéreas, 
imagens de satélite, ortofotocartas e mapas diversos; 
- Apoio no desenvolvimento dos projetos de P&D em andamento na área de projetos civis; 
- Utilização de sistemas corporativos como GEDOC (Sistema de Gerenciamento Eletrônico da 
Documentação) e Geocemig; 
- Utilização dos softwares Microstation (CAD), GEOPAK Site e I/RAS (tratamento imagem) 
para revisão e geração de desenhos de projetos civis. Utilização dos programas Word, Excel e 
Power Point; 
- 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 civis em execução. Participação em palestras. 

 

Código: CEMIG20SC036 

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: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia ou Engenharia 
Elétrica - Sistemas de Potência 

Atividades: 
- Cálculo de parâmetros de linhas utilizando o programa ATP; 
- Atualização do Impedan (banco de dados de linhas de distribuição); 
- 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. 
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Código: CEMIG20SC037 

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 

Atividades: 
- O estudante irá participar da elaboração de Estudos de Viabilidade Técnico-Financeira para:; 
- Expansão do Sistema Elétrico Cemig; 
- Atendimento a consumidores de 13,8 a 138 kV; 
- Atendimento a acessantes geradores; 
- Atendimento a geração distribuída; 
- Participação em reunião e visitas técnicas; 
- Utilização de sistemas corporativos e aplicativos como GEDEXS e MicroStation (CAD). 

 

Código: CEMIG20SC038 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Engenharia de Produção 

Atividades: 
- Ajustes de equipamentos de proteção em oficina especializada; 
- Gestão de religadores indisponíveis de Média Tensão; 
- Análise de causa de ocorrências e respectivos tratamentos; 
- Acompanhamento de execução de obras de Sistema Elétrico de Potência; 
- Análise estatística de ocorrências e proposição de atuações de manutenção; 
- Gestão otimizada de Materiais; 
- Desenvolvimento de novas tecnologias para atividades de inspeções de rede; 
- Dentre outros. 
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Código: CEMIG20SC039 

Local: Glalijá, 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 ou Engenharia 
Elétrica e Eletrônica 

Atividades: 
- Tratamento de demandas acerca do tema Geração Distribuída de energia, atualmente um 
dos mais cobiçados no setor elétrico; 
- Gestão de prazos e acompanhamento de resultados; 
- Análise de projetos elétrico de unidades de baixa e média tensão; 
- Orçamentação de obras para melhoria e do sistema elétrico. 

 

Código: CEMIG20SC040 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Engenharia Civil 

Atividades: 
- Acompanhar e participar de atividades relacionadas a estruturas de concreto de usinas 
hidrelétricas e subestações; 
- Conhecer e participar de elaboração de escopos de contratação de serviços de engenharia; 
- Conhecer e participar de elaboração de consultorias técnicas de engenharia civil; 
- Conhecer, treinar e desenvolver projetos e análises utilizando softwares específicos 
(MicroStation 2D e 3D, CADAM, ANSYS etc); 
- Auxiliar nas atividades rotineiras, tais como, elaboração de relatórios e desenhos; 
- Conhecer e participar das atividades relacionadas ao Sistema de Gestão da Qualidade. 
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Código: CEMIG20SC041 

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 

Atividades: 
- Participar de atividades relacionadas aos processos de viabilidade, desenvolvimento e 
implantação de projetos de geração de energia; 
- Auxiliar na análise e controle de qualidade de desenhos, memoriais de cálculo e demais 
documentos elaborados pelos projetistas e fabricantes de sistemas e equipamentos 
eletromecânicos para empreendimentos de geração de energia elétrica; 
- Participar na elaboração, revisão e análise de especificações técnicas, procedimentos, 
planilhas, estudos, relatórios técnicos e documentos correlatos; 
- Participar na elaboração de orçamento de projetos de equipamentos e sistemas 
eletromecânicos; 
- Estudar normas técnicas, catálogos técnicos, critérios de projetos elétricos e 
procedimentos/rotinas da Gerência; 
- Eventualmente, participar de visitas técnicas às usinas em construção e em operação, 
sempre acompanhado de um engenheiro ou técnico responsável, para aprendizado, 
levantamento de dados e acompanhamento na execução de montagem e ensaios nos 
sistemas e equipamentos eletromecânicos; 
- Eventualmente, realizar visitas técnicas às instalações dos fabricantes, sempre 
acompanhado de um engenheiro ou técnico responsável, para aprendizado e 
acompanhamento na execução de montagem e ensaios nos sistemas e equipamentos 
eletromecânicos; 
- Auxiliar na execução de atividades diversas correlatas à Gerência, a critério do engenheiro 
supervisor, relacionadas à função de engenharia do proprietário e supervisão da qualidade de 
empreendimentos de geração de energia elétrica; 
- Participar de palestras técnicas, exposições, reuniões técnicas e setoriais; 
- Consulta e cadastramento nos sistemas e processos internos, tais como GEDEX, arquivo 
tecnológico da CEMIG, dentre outros; 
- Propor, a partir dos conhecimentos e inovações acadêmicas e visão pouco carregada de 
paradigmas, melhorias e novas formas de realizar as atividades e processos existentes. 
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Código: CEMIG20SC042 

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 

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: CEMIG20SC043 

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 Elétrica ou Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência 

Atividades: 
- Acompanhamento da operação do sistema de geração e transmissão da CEMIG e do 
sistema interligado nacional em tempo real e em pré e pós-operação; 
- Contribuição com o desenvolvimento de ferramentas para melhoria do processo de 
operação; 
- Visitas técnicas a áreas internas da gerência (Integração e Manutenção de Sistemas de 
Controle, Sala de Controle, Procedimentos Operativos e Programaçao de Intervenções); 
- Visitas técnicas a áreas externas afins (Planejamento Elétrico, Planejamento Energético, 
Proteção, Previsão Meteorológica). 
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Código: CEMIG20SC044 

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, Engenharia 
Elétrica e Eletrônica ou Engenharia de Controle e Automação 

Atividades: 
- Trabalhar no setor de Análise da Operação com atividades ligadas a engenharia elétrica e 
outras engenharias afins; 
- Apuração e tratamento de eventos do setor elétrico envolvendo a CEMIG, agentes do 
sistema elétrico brasileiro e o Operador Nacional do Sistema; 
- Levantamento de dados, geração de planilhas sobre eventos de operação do sistema 
elétrico. 

 

Código: CEMIG20SC045 

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 Civil ou Engenharia de Produção Civil 

Atividades: 
- Alimentação do banco de dados hidrometeorológicos da CEMIG; 
- Consistir os dados hidrometeorológicos, recebidos de empresas contratadas; 
- Estudo e análise de curvas chave das estações hidrometeorológicas da rede CEMIG; 
- Auxílio na elaboração de relatórios e estudos referentes aos dados hidrometeorológicos da 
rede CEMIG; 
- Auxílio no atendimento à demanda externa de dados hidrometeorológicos da rede CEMIG; 
- Demais demandas referentes aos dados da rede hidrometeorológica da CEMIG que atendem 
à resolução conjunta ANA/ANEEL 003/2010. 
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Código: CEMIG20SC046 

Local: Santo 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 

Atividades: 
- Participar do desenvolvimento de atividades relacionadas cálculo de curto-circuito (coleta dos 
dados, montagem do caso-base e simulação dos diferentes tipos de faltas, utilizando 
programa específico); 
- Participar do desenvolvimento de atividades relacionadas com a análise de perturbações no 
sistema elétrico de Extra Alta Tensão; 
- Participar do desenvolvimento de atividades relacionadas ao estudos de Coordenação e 
Seletividade de Proteção da Rede Básica. 

 

Código: CEMIG20SC047 

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 - Sistemas de Potência ou Engenharia 
Elétrica e Eletrônica 

Atividades: 
- Controle físico-financeiros do processo de implantação de empreendimentos em 
subestações e linhas de transmissão de extra alta tensão; 
- Acompanhamento dos contratos de implantação; 
- Acompanhamento técnico da implantação dos empreendimento; 
- Elaboração de cronograma das obras detalhados e acompanhamento do desenvolvimento 
dos trabalhos; 
- Conferência de medições de serviços mensais para possibilitar a liberação de pagamentos 
às empresas executoras das obra; 
- Elaboração de coletas de preço para compra de itens necessários aos empreendimentos; 
- Análise de projetos executivos. 
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Código: CEMIG20SC048 

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 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 Mecânica ou 
Engenharia de Controle e Automação 

Atividades: 
- Análise de indicadores técnicos apurados para os empreendimentos em sociedade (Geração 
e Transmissão),a serem discutidos em reuniões da área; 
- Elaboração de estudos/relatórios de cunho técnico, sob demanda dos empregados da área; 
- Atualização de informações gerais do portfolio de empreendimentos e site da DGT (Diretoria 
Geração e Transmissão) e EP na Intranet; 
- Apoio na gestão técnica de contratos de implantação de empreendimentos de Geração e 
Transmissão; 
- Participações em reuniões, em conjunto com empregados da área, apoiando a análise e 
solução de problemas e registro de atas/ações; 
- Suporte para grupos de trabalho e estudos específicos da área, visando melhorias de 
processos e/ou resultados; 
- O Estagiário poderá fazer visita técnica em empreendimentos de geração e transmissão 
próximos a Belo Horizonte, acompanhado de empregado da área. 
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Código: CEMIG20SC049 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Direito 

Atividades: 
- Elaboração de pesquisas doutrinárias e jurisprudencial relativas às matérias objeto dos 
processos judiciais e administrativos envolvendo as relações de consumo; 
- Redação de peças processuais variadas relativas aos processos em que a Empresa figura 
como parte, sob supervisão do advogado; 
- Elaboração de pareceres sobre questões jurídicas relativas à Gerência, sob supervisão do 
advogado; 
- Distribuição de ações, protocolo de petições, bem como obtenção de cópias de documentos 
junto aos órgãos do judiciário, do Ministério Público e dos Procons; 
- Gestão de informações jurídicas relativas aos processos judiciais e administrativos 
envolvendo a Gerência nos quais a CEMIG é parte, sob supervisão do advogado; 
- Gestão de contratos jurídicos, sob supervisão do advogado; 
- Gestão de Processos e ações jurídicas relativas aos processos judiciais e administrativos 
envolvendo a gerência nos quais a CEMIG e é parte, sob supervisão do advogado. 
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Código: CEMIG20SC050 

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: Direito 

Atividades: 
- Elaboração de pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais relativas às matérias objeto dos 
processos judiciais e administrativos; 
- Redação, mediante supervisão, de minutas de peças processuais variadas relativas aos 
processos em que a Empresa figura como parte; 
- Elaboração, mediante supervisão, de minutas 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; 
- 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: CEMIG20SC051 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Direito 

Atividades: 
- 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; 
- 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. 
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Código: CEMIG20SC052 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Direito 

Atividades: 
- Realização de pesquisas de cunho jurídico; 
- 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: CEMIG20SC053 

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 de Controle e Automação, Estatística ou Matematica 
Computacional 

Atividades: 
- Auxiliar na análise da qualidade dos dados de mercado (faturamento) e energia (grandezas 
elétricas) utilizando ferramentas estatísticas. 
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Código: CEMIG20SC054 

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 ou Administração de Empresas 

Atividades: 
- Discussão, em conjunto com os analistas, os assuntos relativos ao planejamento gerencial e 
estratégico, gestão contábil e de custos, gestão de recursos financeiros, gestão de materiais e 
serviços, gestão dos sistemas de informação, no âmbito da Superintendência; 
- Participar da implementação de mecanismos que visem a melhoria contínua da análise do 
posicionamento estratégico, monitorando o mercado global, tendências, influência econômica, 
regulação setorial, concorrentes atuais e potenciais; 
- Participar no desdobramento da estratégia corporativa, apoiando o desenvolvimento de 
mapas e painéis estratégicos, objetivos, indicadores; 
- Participar da elaboração de relatórios e planilhas relacionados ao monitorando o mercado 
global, tendências, influência econômica, regulação setorial, concorrentes atuais e potenciais; 
- Acompanhar a elaboração de monitorando o mercado global, tendências, influência 
econômica, regulação setorial, concorrentes atuais e potenciais; 
- Participar na elaboração de materiais de comunicação da estratégia; 
- Acompanhar atividades relativas à gestão de orçamento da área. 

 

Código: CEMIG20SC055 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Administração, Administração de Empresas ou Ciências Econômicas 

Atividades: 
- Auxiliar no planejamento e acompanhamento da execução orçamentária; 
- Trabalhar com planilhas, power bi, power point; 
- Auxiliar nos trabalhos de apresentação de resultados, reuniões com os gestores de 
processos da empresa; 
- Auxiliar nos Comitês geridos pela área financeira. 
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Código: CEMIG20SC056 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 ou das 14:00 às 18:00 

Cursos: Ciências da Computação, Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, Engenharia 
Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação ou Sistemas de 
Informação 

Atividades: 
- Dar apoio na realização de estudos sobre sistemas de arrecadação e cobrança, efetuando 
experiências, cálculos, medições e; 
- Outras operações, colaborando em trabalhos de pesquisa e aperfeiçoamento relativos ao 
tema; 
- Dar suporte na preparação de estimativas detalhadas das quantidades e custos de 
materiais,mão-de-obra e ações necessárias, efetuando cálculos, estimativas e projeções, 
determinando os meios requeridos para a realização de cobranças; 
- Acompanhar e atuar nos prazos de ações e registrar o desempenho, avaliar a eficiência de 
planos de; 
- Ação aderentes a cobrança e arrecadação; 
- Colaborar na elaboração de relatórios de atividade e realizar o tratamento de ações e 
reclamações sobre cobrança e arrecadação; 
- Participar do desenvolvimento e acompanhar configuração de ações de cobrança; 
- Desempenhar atividades e tarefas relativas a cobrança de débitos, parcelamentos, análise 
de crédito; 
- Auxiliar na emissão de relatórios, pareceres e laudos técnicos sobre os clientes maiores 
inadimplentes, reports das ações em campo, judiciais, liminares, poder público, dentre outros; 
- Acompanhar o desenvolvimento das ferramentas e ações de cobrança atuais e a 
implementar. 

 

Código: CEMIG20SC057 

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: Administração, Administração Pública, Administração de Empresas ou Gestão 
Pública 

Atividades: 
- Avaliar aplicabilidade de novos indicadores de desempenho; 
- Acompanhar, controlar e apresentar indicadores de desempenho; 
- Apoiar a coordenação do núcleo de Eficiência Operacional, Cadastro e Geração Distribuída; 
- Participar e organizar reuniões de avaliação de desempenho de indicadores. 
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Código: CEMIG20SC058 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações ou Engenharia Elétrica 

Atividades: 
- Balanço energético em circuitos para fins de apuração de perdas de energia; 
- Análise de dados de medição e identificação de inconsistências; 
- Apoio na gestão de projetos de medição e combate à perdas comerciais; 
- Apoio em atividades de medição de alimentadores (ex.: atualização cadastral nos sistemas, 
suporte remoto, acionamento de áreas envolvidas para solução de problemas); 
- Apoio na construção de relatórios e elaboração de documentos para atendimento ao 
processos de medição e perdas. 

 

Código: CEMIG20SC059 

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 

Atividades: 
- Participar com a equipe do fale com a cemig das atividades de planejamento e controle do 
dimensionamento da operação, acompanhamento dos resultados dos indicadores, análises de 
dados relativos à operação, análise de indicadores e processos de qualidade, atendimento, 
treinamentos e falhas e gestão de chaves de acesso; 
- Participar com a equipe de planejamento e controle das atividades de avaliação do; 
- Dimensionamento das estruturas de atendimento e relacionamento com os clientes; aplicar; 
- Conhecimentos e prática no desenvolvimento e melhoria do mix de canais de atendimento e 
na; 
- Elaboração de estratégias que visem otimizar os canais; 
- Suporte à manutenção da sala de gestão; 
- Participar da análise, gestão e controle das demandas regulatórias; analisar, elaborar e 
implementar ações para a melhoria das pesquisas de; 
- Satisfação com os clientes da Cemig Distribuição; interagir com os demais estagiários e 
demais colaboradores, de modo a agregar valor ao processo de planejamento e; 
- Controle do atendimento. 
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Código: CEMIG20SC060 

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: Estatística 

Atividades: 
- Auxílio na atualização e criação de indicadores referentes ao processo de atendimento 
comercial; 
- Auxílio na atualização e criação de indicadores relacionados a regulação vigente da ANEEL; 
- Auxílio no desenvolvimento de ferramentas analíticas para a Cemig, utilizando SAS; 
- Criação de visualizações em PowerBI, relatórios descritivos e analíticos para dar suporte a 
tomada de decisões das gerências da superintendência de relacionamento comercial; 
- Criação de relatórios para acompanhamento da qualidade e SLAs das empresas contratadas 
pelas gerências do relacionamento comercial. 

 

Código: CEMIG20SC061 

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 Energia 

Atividades: 
- Acompanhar audiências e consultas públicas acerca das normas do setor elétrico que dizem 
respeito a: compra e venda de energia, operação de usinas, operação de linhas de 
transmissão, etc.; 
- Contribuir para a adequação dos negócios de Geração, Transmissão de Energia às 
regulamentações vigentes; 
- Dar apoio na interlocução entre a Cemig e os diversos orgãos reguladores do setor (ANEEL, 
MME, ONS, CCEE); 
- Dar suporte no controle, arquivamento e distribuição de processos internos. 
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Código: CEMIG20SC062 

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, Engenharia 
Elétrica e Eletrônica ou Engenharia de Controle e Automação 

Atividades: 
- Conhecimento e acompanhamento do processo de relacionamento comercial e gestão do 
acesso de consumidores ao sistema elétrico; 
- Conhecimento da legislação do setor elétrico aplicada à comercialização de energia elétrica 
nos ambientes de contratação livre e regulado; 
- Conhecimento e acompanhamento do processo de gestão de contratos de compra e venda 
de energia elétrica, de uso e conexão do sistema elétrico; 
- Elaboração de relatórios técnicos e planilhas de controles dos processos relacionados às 
atividades da gerência; 
- Relacionamento com as demais áreas da companhia nas atividades inerentes à 
comercialização; 
- Desenvolvimento de projeto de fim de curso relacionado à disciplina de acompanhamento de 
estágio. 

 

Código: CEMIG20SC063 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica - Habilitação em Energia ou Engenharia 
Elétrica - Sistemas de Potência 

Atividades: 
- Visita técnica ao Centro de Operação da Distribuição e ao Centro de Operação do Sistema; 
- Conhecimento da legislação do setor elétrico aplicada ao processo de gestão de acesso ao 
sistema elétrico, de comercialização e fornecimento de energia elétrica; 
- Participação no processo de gestão de contratos de uso do sistema elétrico; 
- Participação nos processos de negociação, de elaboração e de gestão de contratos de 
compra e venda de energia elétrica no mercado livre de energia. 
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Código: CEMIG20SC064 

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 - Habilitação em Energia, Engenharia 
Elétrica - Sistemas de Potência ou Engenharia Elétrica e Eletrônica 

Atividades: 
- Acompanhamento do processo de relacionamento comercial e gestão do acesso de centrais 
geradoras e consumidores, conectados ao sistema elétrico de distribuição; 
- Estudo prático da aplicação da legislação do setor elétrico, referente à comercialização de 
energia elétrica nos ambientes de contratação livre e regulado; 
- Relacionamento com as demais áreas da companhia nas atividades inerentes à 
comercialização e acesso ao sistema de distribuição; 
- Análise e discussão de estudos de viabilidade técnica para conexão de unidades 
consumidoras e geradores ao sistema de distribuição; 
- Apoio na elaboração de relatórios técnicos, e planilhas de controles, dos processos 
relacionados às atividades da gestão; 
- Apoio no processo de gestão de contratos de uso e conexão ao sistema elétrico; 
- Apoio na preparação e análise de minutas de contratos de compra e venda de energia 
elétrica, de uso e conexão do sistema elétrico em conformidade com a legislação vigente; 
- Apoio na elaboração de termos de acordo de obras referentes à conexão de consumidores e 
geradores; 
- Acompanhamento do relacionamento comercial referente à conexão e uso do sistema 
elétrico de distribuição com as distribuidoras e transmissoras; 
- Acompanhamento da estratégia de contratação, pela distribuidora, dos montantes de uso do 
sistema de transmissão. 
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Código: CEMIG20SC065 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

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; 
- 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: CEMIG20SC066 

Local: Cidade Industrial, Contagem-MG 

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

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

Atividades: 
- Auxiliar na Gestão de contratos; 
- Auxiliar na Gestão de recursos orçamentários; 
- Auxiliar na Gestão de bancos de dados; 
- Acompanhamento de projetos. 
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Código: CEMIG20SC067 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

Atividades: 
- Apoio na organização de dados e documentos físicos e eletrônicos; 
- Apoio no monitoramento e registro de informações relativas ao Sistema de Registro de 
Jornada de Trabalho de empregados; 
- Apoio na elaboração de documentos de governança corporativa; 
- Encaminhamento de procedimentos administrativos internos e; 
- Externos; 
- Acompanhamento de Indicadores de Desempenho; 
- Elaboração de planilhas do controle das atividades realizada; 
- Participação de processos de análise e formatação de informações relacionadas com o 
ambiente de Administração de Pessoal. 

 

Código: CEMIG20SC068 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Administração, Administração Pública, Administração de Empresas ou Gestão 
Pública 

Atividades: 
- Apoio na organização de dados e documentos físicos e eletrônicos; 
- Apoio no monitoramento e registro de informações relativas ao Sistema de Registro de 
Jornada de Trabalho de empregados; 
- Apoio na elaboração de documentos de governança corporativa; 
- Encaminhamento de procedimentos administrativos internos e; 
- Externos; 
- Acompanhamento de Indicadores de Desempenho; 
- Elaboração de planilhas do controle das atividades realizada; 
- Participação de processos de análise e formatação de informações relacionadas com o 
ambiente de Administração de Pessoal. 
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Código: CEMIG20SC069 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Administração, Administração Pública, Administração de Empresas ou Gestão 
Pública 

Atividades: 
- Estruturação, criação e atualização de relatórios; 
- Acompanhamento dos resultados da Equipe através de relatórios; 
- Apoio nos processos de compra e constituição de servidão; 
- Apoio em rotinas administrativas em nível organizacional tais como como levantamento de 
dados para relatórios e organização documental; 
- Auxílio no desenvolvimento e acompanhamento dos relatórios Gerenciais. 

 

Código: CEMIG20SC070 

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: Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil 

Atividades: 
- Apoio na elaboração e conferência de Estudos de Viabilidade de Projetos relacionados à 
imóveis e infraestrutura; 
- Apoio na elaboração e acompanhamento de Cronogramas de Projetos em softwares como 
MS-Project e Project Libre; 
- Análise e conferência de estimativas de custos e de orçamentos de obras de engenharia; 
- Leitura, interpretação e elaboração de desenhos de engenharia e de arquitetura em 
softwares como MicroStation; 
- Controle de atividades e demandas em planilhas; 
- Solicitação e conferência de serviços de fornecedores; 
- Participação em reuniões de análise crítica de processos e indicadores; 
- Realização de visitas técnicas em instalações da empresa, sob supervisão. 
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Código: CEMIG20SC071 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

Atividades: 
- Auxiliar nos processos de gestão de infraestrutura, englobando as atividades de aquisição de 
materiais e serviços, acompanhamento de contratos, orçamento, realização de investimento, 
apoio para gestão dos processos de manutenção predial e também dos processos de suporte 
de TI. 

 

Código: CEMIG20SC072 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

Atividades: 
- Auxiliar nos processos de gestão de infraestrutura, englobando as atividades de aquisição de 
materiais e serviços, acompanhamento de contratos, orçamento, realização de investimento, 
apoio para gestão dos processos de manutenção predial e também dos processos de suporte 
de TI. 

 

Código: CEMIG20SC073 

Local: Glalijá, 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 

Atividades: 
- Realizar o levantamento através de projetos elétricos de material a ser utilizados em nossas 
instalações, dar apoio na elaboração de projetos elétricos, memoriais descritivos, contratação 
de obras e instalações elétricas, montagens industriais, etc. 
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Código: CEMIG20SC074 

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 Controle e Automação 

Atividades: 
- Apoio na análise de resultados operacionais da distribuição, através do acompanhamento de 
indicadores e itens de controle, buscando a eficiência operacional das equipes de campo, bem 
como melhoria dos processos; sistemas de gestão; aplicação de sistemas de 
georreferenciamento e outros para acompanhamento monitoramento de serviços/centros de 
serviços; aplicação de bi, sas e outros sistemas na gestão dos resultados com emissão de 
relatórios para tomadas de decisões; controles e monitoramento das atividades de campo, 
buscando medir: produtividade das equipes, tempo médio de atendimento; desenvolvimento 
de procedimentos e métodos bem como busca de novas ferramentas nas atividades das 
equipes de campo. 

 

Código: CEMIG20SC075 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

Atividades: 
- Auxilio na comunicação com fornecedores e clientes internos sobre os contratos celebrados; 
- Apoio na elaboração de termos de quitação; 
- Auxilio na revisão e análise de contratos de fornecimento; 
- Apoio na elaboração de relatórios; 
- Apoio aos processos de garantia. 
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Código: CEMIG20SC076 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Administração ou Administração de Empresas 

Atividades: 
- Auxílio nas atividades de licitações, dispensa de licitação, inexigibilidades, emissão e gestão 
de contratos, cálculos de impostos, cálculos e aplicações de multas, análise de indicadores, 
construção de relatórios e apresentações. 

 

Código: CEMIG20SC077 

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 Ambiental 

Atividades: 
- Logística reversa; 
- Atuação nos procedimentos de destinação final de resíduos; 
- Auxílio no gerenciamento e monitoramento de condicionantes; 
- Ambientais; 
- Participação, quando possível, de grupos de discussões ambientais; 
- Da CEMIG, seminários; 
- Demais atividades rotineiras na gerência, relacionadas com a gestão; 
- Ambiental. 
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Código: CEMIG20SC078 

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 

Atividades: 
- Auxiliar na gestão de fornecedores, interagindo com stakeholders internos e externos, 
elaborando indicadores de desempenho de fornecedores e penalidades/bonificações do 
contrato; 
- Auxiliar na gestão do desempenho do fornecedor; 
- Auxiliar no desenvolvimento de sistema para gestão do fornecedor. 

 

Código: CEMIG20SI079 

Local: Centro, Lavras-MG 

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

Cursos: Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e 
Sanitária ou Engenharia Florestal 

Atividades: 
- Apoio nas atividades de Licenciamento Ambiental; 
- Apoio nas atividades de Educação Ambiental; 
- Apoio no contato com produtores rurais parceiros dos programas de; 
- Reflorestamento; 
- Apoio na avaliação dos relatórios de monitoramento ambiental; 
- Apoio nas atividades administrativas do Núcleo de Meio Ambiente; 
- Apoio na elaboração de relatórios das atividades do Núcleo de Meio; 
- Ambiente da AG/CS; 
- Apoio nas várias etapas de aquisição de materiais e serviços de; 
- Acordo com a Lei 8.666/93 e 13.303/16; 
- Apoio as atividades de Cumprimento de Condicionantes das Licenças; 
- Ambientais de Operação dos empreendimentos; 
- Acompanhamento de empresa contratada na execução de monitoramentos; 
- E atividades ambientais; 
- Auxiliar na gestão de resíduos industriais; 
- Participação nas atividades de gerenciamento participativo dos reservatórios; 
- Apoio na elaboração e implementação de PTRFs; 
- Apoio nas atividades relativas a obtenção e acompanhamento das outorgas de uso da água; 
- Apoio as atividades afetas ao sistema de gestão, ISO. 
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Código: CEMIG20SI080 

Local: Fátima I, Pouso Alegre-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 

Atividades: 
- Planejamento, gestão de execução e monitoramento do programa de manutenção do 
sistema elétrico de potência de média e baixa tensão; 
- Planejamento, gestão de execução e monitoramento do programa de expansão do sistema 
elétrico de potência de média e baixa tensão. 

 

Código: CEMIG20TC081 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletrotécnica ou Técnico em Eletrônica 

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. 
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Código: CEMIG20TC082 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Técnico em Eletrotécnica 

Atividades: 
- Estudo e aplicação da filosofia de planejamento em sistemas de distribuição; 
- Princípio de funcionamento de equipamentos de rede (religador, seccionalizador, chaves, 
reguladores de tensão, bancos de capacitores,etc.); 
- Análise de projetos de rede; 
- Consultas e extração de dados do sistemas corporativos (GIS, AMI, etc.); 
- Cálculo de fluxo de potência; 
- Elaborar sob supervisão análise de ligação de cargas no Sistema Elétrico de Distribuição - 
SED; 
- Elaborar sob supervisão estudos de confiabilidade do SED; 
- Elaborar sob supervisão estudos de Planejamento Integrado do SED. 

 

Código: CEMIG20TC083 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Técnico em Mecânica 

Atividades: 
- Auxiliar a elaboração da análise de falhas em equipamentos; 
- Elaborar relatórios de desempenho de equipamentos; 
- Acompanhar indicadores de desempenho da manutenção; 
- Auxiliar na elaboração de memória de cálculo para esforços mecânicos; 
- Analisar desenhos técnicos; 
- Elaborar parecer técnico; 
- Auxiliar na elaboração de Especializações Técnicas; 
- Efetuar cotação de mercado para materiais e serviços; 
- Organizar arquivo tecnológico; 
- Acompanhar a programação de serviços da equipe; 
- Auxiliar a elaboração de respostas aos questionamentos do órgão regulador do setor elétrico 
(ANEEL); 
- Auxiliar o controle e acompanhamento dos custos de manutenção com pessoal, materiais e 
equipamentos. 
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Código: CEMIG20TC084 

Local: Camargos, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletrotécnica ou Técnico em Eletrônica 

Atividades: 
- Reparos de equipamentos eletroeletrônicos; 
- Calibração e verificação de equipamentos de medição; 
- Especificação de componentes eletrônicos; 
- Confecção de relatórios técnicos; 
- Registros de controle do fluxo de equipamentos no laboratório; 
- Eventualmente acompanhará atividades de campo. 

 

Código: CEMIG20TC085 

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: Técnico em Eletroeletrônica ou Técnico em Eletrotécnica 

Atividades: 
- Controlar reuniões técnicas; 
- Atualizar escopo de projeto; 
- Verificar dados físicos, publicação de cronogramas e cálculos em planilhas. 

 



 
 
 

Agência Virtual de Estágios 

Programa de Estágio CEMIG 2020  

Código: CEMIG20TC086 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

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

Atividades: 
- Acompanhamento da gestão da implantação de empreendimentos de subestações, linhas de 
alta tensão; 
- Estudo e análise de projetos básicos e viabilidade técnica de empreendimentos; 
- Visitas técnicas em instalações em fase de construção (Linhas e Subestações) para reuniões 
de acompanhamento das obras - (Quando possível e sem impacto na frequência escolar); 
- Apoio na elaboração de relatórios e indicadores para avaliação de evolução física e 
financeira de obras de alta tensão; 
- Apoio na condução de reuniões e tratamento de assuntos de grupos de trabalho (GTs) do 
processo de construção de linhas de subestações de alta tensão; 
- Apoio na elaboração e revisão de especificações técnicas e procedimentos relacionados ao 
processo de implantação de obras de linhas e subestações de alta tensão; 
- Participação no desenvolvimento de aplicativos de informatica para controle, medição e 
avaliação de informações do processo de implantação de obras de alta tensão. 

 

Código: CEMIG20TC087 

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 Eletroeletrônica ou Técnico em Eletrotécnica 

Atividades: 
- Auxílio na elaboração de normas e procedimentos; 
- Suporte ao processo de coordenação da manutenção de subestações e linhas de 
distribuição de alta tensão; 
- Auxílio na Gestão da execução da manutenção; 
- Apoio e desenvolvimento de controles automatizados; 
- Levantamentos e análises de manutenções e equipamentos. 
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Código: CEMIG20TC088 

Local: Glalijá, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Técnico em Eletroeletrônica ou Técnico em Eletrotécnica 

Atividades: 
- Leitura e análise das ocorrências do sistema elétrico no ACOD e participação Bom dia com o 
COD; 
- Análise dos indicares de desempenho do sistema elétrico ( DEC, FEC, TFPL, TFSE, PDSE, 
...); 
- Análise do resultado do óleo dos transformadores e LT Aérea e subterraneo e das inspeções 
de termográficas; 
- Gestão e controle dos equipamentos indisponíveis; 
- Atualização e acompanhamento do Plano de Manutenção de Subestação, LT Aérea e 
Subterrâneo; 
- Acompanhamento e atualização de serviços planejados para subestação, LT Aérea e 
Subterrâneo; 
- Cadastro e Montagem de equipamentos no SAP de Subestações de acordo com o MCPSE; 
- Acompanhar analise de coordenação de proteção e ajustes de proteção equipamentos de 
subestação; 
- Acompanhamento e atualização dos Plano de contingência de Subestação de LT Aérea e 
Subterrâneo; 
- Acompanhamento e análise das demandas da área de planejamento e ANEEL. 

 



 
 
 

Agência Virtual de Estágios 

Programa de Estágio CEMIG 2020  

Código: CEMIG20TC089 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Técnico em Automação Industrial, Técnico em Eletrônica ou Técnico em 
Telecomunicações 

Atividades: 
- Participar no planejamento e estudos de viabilidade de atualização dos sistemas de 
telemetria; 
- Participar da concepção básica de equipamentos e sistemas elétricos e eletrônicos para a 
expansão e modernização dos sistemas de telemetria, na definição da forma, dos diagramas 
elétricos, dos critérios e requisitos técnicos básicos aplicáveis; 
- Auxiliar na descrição das especificações técnicas para aquisição de equipamentos, sistemas, 
softwares e serviços para os sistemas de telemetria, estabelecendo a abrangência, os 
requisitos técnicos, os prazos e as garantias para o fornecimento; 
- Auxiliar na atualização tecnológica dos equipamentos elétricos e eletrônicos de automação e 
softwares, participando da pesquisa e implementação de novas tecnologias; 
- Participar de análises para assegurar a aplicação dos critérios de projeto, das normas 
técnicas e dos requisitos das especificações técnicas no fornecimento de equipamentos e 
softwares; 
- Auxiliar na avaliação técnica de propostas para fornecimento de equipamentos elétricos e 
eletrônicos de automação, serviços e softwares, verificando o atendimento aos documentos de 
licitação; 
- Participar do desenvolvimento, implementação e integração dos softwares e sistemas de 
automação para controle e supervisão de equipamentos dos sistemas de telemetria, através 
da elaboração de arquiteturas, algoritmos e fluxogramas de dados; 
- Acompanhar e participar dos cronogramas executivos de implantação, de realização dos 
orçamentos, de imobilização de ativos e fechamento contábil dos processos de investimentos; 
- Apoiar a operação e supervisão dos sistemas de telemetria para gerenciamento de falhas 
garantindo a disponibilidades dos dados. 
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Código: CEMIG20TC090 

Local: Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG 

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

Cursos: Técnico em Eletrotécnica 

Atividades: 
- Acompanhamento de atividades em campo; 
- Apoio na criação de procedimentos; 
- Apoio no acompanhamento de atividades relacionadas as equipes de campo; 
- Acompanhamento de indicadores. 

 

Código: CEMIG20TI091 

Local: São Jose, Uberlandia-MG 

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

Cursos: Técnico em Automação Industrial, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em 
Eletromecânica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Eletrônica ou Técnico em Mecatrônica 

Atividades: 
- Participar de estudos e de novos projetos de distribuição; 
- Realizar diagnostico de falhas e mensurar a disponibilidade das mídias de comunicação da 
automação de redes; 
- Acompanhar a evolução dos indicadores da gerencia para irem de encontro com a meta e 
objetivos da organização; 
- Participar de elaboração e revisão de relatórios técnicos ou instruções de engenharia 
aplicadas a automação; 
- Participar de atividades ligadas à pesquisa e desenvolvimento ANEEL (Cemig - Instituição de 
pesquisa - Parceiro de mercado); 
- Prestar suporte técnico para áreas de projeto, operação e manutenção; 
- Participar do desenvolvimento, aprimoramento, e novas oportunidades ou tendências dos 
projetos relacionados à aplicação de soluções smartgrid no sistema de distribuição da CEMIG; 
- Participar de elaboração e/ou revisão de especificações técnicas; 
- Participar de elaboração e/ou revisão de normas de distribuição; 
- Acompanhar e interagir nos testes para homologações de soluções de telecontrole e self 
healing. 
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Código: CEMIG20TI092 

Local: Centro, Ipatinga-MG 

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

Cursos: Técnico em Segurança do Trabalho 

Atividades: 
- Auxiliar as atividades da CIPA; 
- Auxiliar na elaboração do PPRA; 
- Controle e entregas de EPI's; 
- Realizar controle de documentos (laudos, treinamentos e normas); 
- Realizar treinamentos na área de Segurança do Trabalho; 
- Realizar em campo inspeção de segurança em instalações, funcionários próprios e 
funcionários contratados; 
- Auxiliar a elaboração do PCA; 
- Realizar conferência de documentos relativos a Segurança do Trabalho de contratados; 
- Participar de reuniões do setor de Segurança do Trabalho; 
- Dar apoio na execução de atividades administrativas de rotina. 

 

Código: CEMIG20TI093 

Local: Grogotó, Barbacena-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 ou Técnico em 
Eletrotécnica 

Atividades: 
- Acompanhar a execução de serviços de manutenção eletromecânico e eletroeletrônico; 
- Acompanhar a execução de serviços em Linhas de Transmissão; 
- Promover a sinergia entre as gerências da superintendência no caso de algum serviço 
envolver mais de uma gerência; 
- Acompanhar e apoiar os processos que envolvam despesas relacionadas às manutenções 
da transmissão; 
- Apoiar os processos que envolvam logística das equipes de execução da manutenção. 

 



 
 
 

Agência Virtual de Estágios 

Programa de Estágio CEMIG 2020  

Código: CEMIG20TI094 

Local: Centro, 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, Técnico em Eletrotécnica 
ou Técnico em Eletrônica 

Atividades: 
- Acompanhar as atividades ligadas aos processos de expansão e manutenção de rede de 
distribuição de energia tais como: análise de carregamento de circuitos, projetos de redes, 
orçamento de materiais projetados, planejamento de manutenções preventivas, gestão de 
execução dos serviços expansão e manutenção utilizando softwares próprios e do mercado. 

 

Código: CEMIG20TI095 

Local: Porto Rico, Juiz de Fora-MG 

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

Cursos: Técnico em Eletrotécnica 

Atividades: 
- Empreitamento e encerramento de obras nos sistema de gestão de obras; 
- Envio de projetos para empreiteiras de construção; 
- Manipulação de planilhas eletrônicas com dados de obras; 
- Atender demandas do setor de obras e manutenção; 
- Gerar reservas de materiais elétricos de redes de distribuição para os depósitos; 
- Apoio técnico aos fiscais de obras e de manutenção; 
- Implantar medidas nos Sistema de gestão de obras; 
- Acompanhar a validade de ensaios em equipamentos de linha viva; 
- Irá atuar no setor de fiscalização de obras e de manutenção da média e baixa tensão, na 
base do serviço de campo. 
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Código: CEMIG20TI096 

Local: Vila Mauricéia, Montes Claros-MG 

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

Cursos: Técnico em Eletrotécnica 

Atividades: 
- Conhecer e acompanhar as obras de rede de distribuição aérea; 
- Politica de Segurança da Empresa-Programa de inspeções-Noções sobre ações erradas 
graves e tratamento que é dado,quando identificadas; 
- Acompanhamento das equipes de campo nas atividades; 
- Acompanhamento dos procedimentos do processo de Gestão Ambiental; 
- Noções de elaboração de projetos e orçamentos; 
- Noções de capitalização e encerramento de obras; 
- Conhecer a análise de qualidade da energia entregue aos clientes. 

 

Código: CEMIG20TI097 

Local: Centro, Divinopolis-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, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrotécnica, 
Técnico em Eletrônica ou Técnico em Mecatrônica 

Atividades: 
- Acompanhamento do processo de planejamento e execução da manutenção das rede de 
distribuição de média e baixa tensão, assim como a análise de ocorrências utilizando das 
ferramentas de georreferenciamento e gestão do sistema elétrico, como o Gemini, 
Geoservicos, Gdis, SGE e SGM; 
- Acompanhamento e parametrização de equipamentos telecontrolados instalados e a serem 
instalados na rede. 
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Código: CEMIG20TI098 

Local: São José, Uberlandia-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 
ou Técnico em Eletrônica 

Atividades: 
- Estudo de toda normatização referente ao atendimento de uma concessionária de energia 
elétrica (resoluções ANEEL), à elaboração de projetos, análises de carga e orçamentação de 
materiais de redes de distribuição de energia; 
- Acompanhamento das rotinas de análise de projetos elétricos de padrões de entrada de 
energia individuais e coletivas de média e baixa tensão; 
- Acompanhamento das rotinas de simulação e análise de cargas de clientes na rede de 
energia elétrica; 
- Acompanhamento das rotinas de análise e preparação de orçamentos de modificação e 
extensão de rede de energia elétrica; 
- Acompanhamento das rotinas de elaboração de projetos de rede de energia elétrica urbana e 
sua orçamentação de materiais; 
- Acompanhamento das rotinas de elaboração de projetos de rede de energia elétrica rural e 
sua orçamentação de materiais; 
- Acompanhamento das rotinas administrativas de acompanhamento da execução de obras de 
rede de energia elétrica urbana e rural; 
- Acompanhamento das rotinas de atualização de projetos de rede de energia elétrica urbana 
e rural executadas. 
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Código: CEMIG20TI099 

Local: Bauxita, Ouro Preto-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 ou Técnico em 
Eletrotécnica 

Atividades: 
- Apresentação dos equipamentos de segurança EPI's e EPC's, bem como da política de 
segurança da empresa; 
- Conhecimento e verificação da forma de distribuição das atividades de obras e manutenção 
de Redes de Distribuição; 
- Funcionamento do planejamento e programação das atividades de Equipes de Linha Viva; 
- Acompanhamento de utilização do Sistema SAP para gerenciamento de Obras e 
acompanhamento de materiais; 
- Acompanhamento das equipes de ligação e equipes de rede desenergizada; 
- Vistoria de padrões de unidades consumidoras BT e AT; 
- Gestão de processos, equipes, serviços e resultados de indicadores de qualidade. 

 

Código: CEMIG20TI100 

Local: Pousada Dos Campos, Pouso Alegre-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 

Atividades: 
- Suporte aos controles e acompanhamentos das atividades dos serviços de operação, 
comercial e manutenção de redes de distribuição; 
- Elaboração / atualização de apresentações e planilhas relacionadas às atividades acima; 
- Elaboração e preenchimento de dados estatísticos e relatórios de serviços de distribribuição 
em geral; 
- Participação em reuniões de trabalho; 
- Participação em sistemas de gestão da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança no trabalho; 
- Suporte ao controle do EMM - Equipamentos de Medição e Monitoramento; 
- Acesso aos aplicativos corporativos da empresa para pesquisas e emissão de relatórios. 

 

 

 


