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REGULAMENTO DO ESTÁGIO DE FÉRIAS EM ITAIPU 

1. Introdução  

1.1. A ITAIPU BINACIONAL – Margem Esquerda (Brasil), em parceria com 

a AGIEL – Agência de Integração Empresa Escola Ltda., realizará a 

seleção de estudantes universitários para a participação no Estágio de 

Férias da ITAIPU. 

2. Das disposições Preliminares 

2.1. A participação no processo seletivo implica a plena aceitação das 

condições contidas nesse regulamento. 

2.2. É de inteira responsabilidade do candidato interessado, o 

acompanhamento de todos os avisos e retificações referentes ao 

presente regulamento. 

2.3. A AGIEL e a ITAIPU não se responsabilizarão por problemas técnicos 

em equipamentos e conexões com a internet a serem utilizados pelos 

candidatos, que impeçam a inscrição e o envio de arquivos por meio 

eletrônico. 

3. Requisitos para a participação 

3.1. Os candidatos devem estar regularmente matriculados e com 

frequência efetiva em um dos cursos relacionados no ANEXO I. 

3.2. O candidato deverá estar cursando a partir do 6° período ou 3° ano. 

3.3. O candidato interessado deverá ter 18 anos completos e estar 

matriculado na disciplina de Estágio Obrigatório/Curricular até a data 

do início do Termo de Compromisso de Estágio previsto para 02 de 

julho de 2018. 
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4. Do Cronograma 

4.1. O presente processo seletivo seguirá o seguinte cronograma: 

a) 01/12/2017 a 30/03/2018 – Período de inscrições. 

b) 02/04/2018 a 02/05/2018 – Análise pela ITAIPU dos currículos e histórico 

escolar dos candidatos. 

c) A partir de 07/05/2018 – Comunicação do resultado do processo seletivo. 

d) 02/07/2018 - Previsão para início do contrato de estágio. 

e) 31/07/2018 - Previsão para término do contrato de estágio. 

5. Da inscrição 

5.1. A participação no processo seletivo será realizada 

EXCLUSIVAMENTE por meio do site da AGIEL. 

5.2.  Para concorrer às vagas de estágio, o candidato interessado deverá 

OBRIGATORIAMENTE realizar o cadastro do currículo e enviar o 

histórico escolar digitalizado, no momento da candidatura, contendo 

obrigatoriamente o nome do candidato e o curso, no formato PDF, 

JPEG ou PNG, até o dia 30/03/2018 através do site www.agiel.com.br 

5.3. O estudante poderá candidatar-se a no máximo duas vagas distintas. 

5.4. A senha criada na finalização do cadastro será a mesma a ser usada 

para acesso ao sistema. 

5.5. Antes de efetuar o procedimento de inscrição, o candidato deverá 

tomar conhecimento do regulamento e seus anexos e certificar-se de 

que preenche todos os requisitos exigidos. 

6. Da seleção dos Candidatos 

6.1. Serão analisados os currículos e histórico escolar e, de acordo com a 

necessidade, a ITAIPU poderá agendar uma entrevista com os 

candidatos pela internet ou por telefone. 

http://www.agiel.com.br/
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6.2. Após a seleção do candidato para o estágio, a AGIEL emitirá os 

instrumentos jurídicos e administrativos, de acordo com a Lei Federal 

11.788 de 25/09/2008, necessários ao início do estágio de férias, 

correspondente ao processo seletivo. 

7. Dos Locais de Estágio 

7.1.  A prática do estágio será realizada nas dependências da ITAIPU no 

município de Foz do Iguaçu. 

7.2. As vagas de estágio disponibilizadas pela ITAIPU poderão ser 

consultadas no ANEXO I deste regulamento. 

8. Dos Benefícios 

8.1. Não haverá a concessão de Bolsa Auxílio nem de Auxílio Transporte, 

em pecúnia, para participantes do estágio de férias. 

8.2. A critério da ITAIPU poderá ser oferecido translado aos estagiários, por 

meio de ônibus contratados, em horários e pontos específicos de Foz 

do Iguaçu. 

8.3. O estagiário terá direito ao seguro contra acidentes pessoais, conforme 

estabelecido na legislação relacionada a estágio. 

9. Da duração e jornada do Estágio 

9.1. O estágio de férias na ITAIPU iniciará em 02 de julho de 2018 e 

terminará em 31 de julho de 2017. 

9.2. A jornada diária de estágio será de 6 (seis) horas, contabilizando 30 

horas semanais. 
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10. Dos Pedidos de Esclarecimentos 

10.1. Qualquer pedido de esclarecimento referente ao presente regulamento 

deverá ser enviado EXCLUSIVAMENTE para o e-mail: 

vagas@agiel.com.br. 

11. Das disposições Finais 

11.1. O candidato interessado é responsável por manter seus dados corretos 

e atualizados no portal da AGIEL: www.agiel.com.br 

11.2. Os prazos previstos no presente regulamento se aplicam a todos os 

candidatos, e o não cumprimento implica a automática exclusão do 

processo seletivo. 

11.3. O candidato deverá acompanhar todas as etapas do processo seletivo 

no site www.agiel.com.br 

11.4. Qualquer aviso, comunicado e ou retificação no presente regulamento 

será publicado no site www.agiel.com.br 

11.5. Integra esse regulamento o ANEXO I  
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Programa de Estágio em ITAIPU 2018  

ANEXO I  

Serão disponibilizadas 45 vagas para diferentes áreas da ITAIPU, podendo 

participar deste processo seletivo candidatos devidamente matriculados nos 

cursos de nível superior relacionados. 

1. As vagas estão distribuídas por áreas da empresa, de acordo com o 

quadro abaixo: 

Código da 
vaga 

Nº de 
Vagas 

Curso Lotação Atividades 

IB2018000001 3 
Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Energia 

ENEE.DT - Divisão 

de Engenharia 

Eletromecânica 

-Ambientação e treinamentos para utilização do 
Sistema de Arquivamento de documentos técnicos; 

-Avaliação energética de sistemas em baixa tensão 
com relação ao uso eficiente de energia, 

abrangendo sistemas industriais, sistemas de 

iluminação dentre outros, produção de hidrogênio, 
células combustíveis e micro-geração; 

-Avaliação e Levantamento de equipamentos de 
Alta Tensão existentes nas subestações com relação 

a características elétricas e construtivas e novas 

normativas; 
-Verificação e análise dos bancos de dados 

existente na ITAIPU, formas de aquisição das 

grandezas, sistemas de monitoramento existentes, 
visita às instalações existentes e elaboração de 

relatórios; 
-Revisão de documentos de engenharia, como 

especificações de novos sistemas e equipamentos; 

- Visitas Técnicas às instalações. 

IB2018000002 2 
Engenharia de Energia, 

Engenharia Bioenergética 

ER.GB - 

Assessoria de 
Energias 

Renováveis 

--Conhecer a Itaipu Binacional; 
-Conhecer as atribuições da Assessoria de Energias 

Renováveis da Itaipu e seus projetos; 

-Conhecer os parceiros da ITAIPU nos projetos; 
-Conhecer sobre Sistema Elétrico Brasileiro, e suas 

regulamentações; 
-Desenvolver estudos ligados a energias 

renováveis, com foco em biogás, fotovoltaica e 

microeólica; 
-Elaborar projeto de energia renovável, com foco 

em biogás, fotovoltaica e microeólica; 
-Desenvolver estudos ligados a microgrid. 

IB2018000003 3 
Biomedicina, Ciências 
Biológicas, Farmácia, 

Veterinária 

MAPA.CD - 
Divisão de Ação 

Ambiental 

-Acompanhar as análises hematológicas, 
bioquímicas e parasitológicas (animais silvestres), 

bacteriologia da água (tratada, mineral e in natura 
e estação de tratamento de água e esgoto), 

análises microbiológicas (fungos e bactérias) de 

amostras biológicas (animais silvestres) e 
ambientais (água, ar condicionados, e alimentos); 

-Auxiliar no preparo de reagentes e meios de 
cultura; 

-Auxiliar a manipular amostras biológicas e 

ambientais, embalar materiais esterilizados e 
registrar materiais a serem analisados em livros 

afins. 
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Código da 
vaga 

Nº de 
Vagas 

Curso Lotação Atividades 

IB2018000004 1 Medicina Veterinária 

MARP.CD - 

Divisão de Áreas 
Protegidas 

-Acompanhamento das atividades de clínica e 
cirurgia, contenção física e farmacológica, 

anestesia, semiologia, exames laboratoriais e de 
imagens e terapêutica veterinária; 

-Conhecimento das atividades diárias de preparo 

nutricional, alimentação, observação e manejo de 
animais, realizadas pelos tratadores de animais, 

médicos veterinários e biólogos;  

-Apresentação de seminários à equipe de trabalho;  
-Acompanhamento de atividades desenvolvidas por 

outros setores da Diretoria de Coordenação. 

IB2018000005 1 Ciências Biológicas 
MARP.CD - 

Divisão de Áreas 

Protegidas 

-Realizam enriquecimento ambiental para os 
animais do zoológico, descrevem características dos 

animais;  

-Conhecem a dieta dos animais e acompanham o 
trabalho no setor de nutrição, também o setor de 

produção de presas para carnívoros. -Conhecem as 

atividades de pesquisa desenvolvidas e trabalhos de 
reabilitação de animais utilizando técnicas 

variadas;  
-Realizam visita a pontos estratégicos relacionados 

à conservação da fauna e flora na ITAIPU e em 

instituições da Região. 

IB2018000006 1 

Engenharia Florestal, 

Engenharia Ambiental, 
Ciências Biológicas 

MARP.CD - 

Divisão de Áreas 
Protegidas 

-No viveiro florestal do RBV serão realizadas 
análises laboratoriais de sementes de espécies 

florestais (% de germinação e testes correlatos), 

participação nas atividades e coleta e 
beneficiamento de sementes e de todas as etapas 

na produção e expedição de mudas, a fim de 
proporcionar o maior conhecimento das espécies e 

procedimentos. Nas áreas protegidas o estagiário 

poderá acompanhar os trabalhos de pesquisa, 
manutenção e manejo florestal de áreas 

restauradas. 

IB2018000007 1 

Ciências Biológicas, 
Engenharia Ambiental, 

Engenharia de Pesca, 

Zootecnia, Medicina 
Veterinária, Agronomia, 

Oceanografia, Ecologia, 

Tecnologia em Gestão 
Ambiental 

MARR.CD - 

Divisão de 

Reservatório 

-Coleta de peixes e dados ambientais no Canal da 

Piracema, durante campanhas de monitoramento.  
-Atividades de marcação de peixes e manutenção 

do sistema de coleta de dados por tecnologia RFID 
instalado para monitoramento dos peixes.  

-Resgates de peixes nas unidades geradoras 

durante paradas de máquinas, com observação e 
anotação dos dados. Coleta e análise de amostras 

de água bruta e esgotos, coleta e análise de 
amostras para contagem e identificação de larvas 

de mexilhão dourado. 

IB2018000008 1 

Engenharia de Pesca, 

Aquicultura, Agronomia, 
Zootecnia, Medicina 

Veterinária 

MARR.CD - 

Divisão de 

Reservatório 

-Acompanhamento das atividades de apoio a 

aquicultura regional e de pesquisas na área de 
produção de espécie nativas de peixes da bacia do 

rio Paraná, englobando áreas como aquicultura 

familiar, sistemas intensivos de produção, manejo, 
abate, processamento e agregação de valor ao 

pescado produzido. 

IB2018000009 1 

Engenharia Ambiental, 

Ciências Biológicas, 

Tecnologia em Gestão 
Ambiental, Agronomia, 

Engenharia de Pesca, 

Zootecnia 

MARR.CD - 

Divisão de 

Reservatório 

-Acompanhamento das atividades de 

Monitoramento da Qualidade da água do 
Reservatório e Afluentes; 

-Acompanhamento das atividades de 
Monitoramento dos projetos de pesquisa; 

-Acompanhamento das atividades de 

Monitoramento do Canal da Piracema; 
-Acompanhamento das atividades de 

Monitoramento das ETEs (Estações de Tratamento 

de Esgoto) e ETAs (Estações de Tratamento de 
Água); 

-Auxílio na análise do bando de dados de 
monitoramento e elaboração de gráficos para 

relatórios. 
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Código da 
vaga 

Nº de 
Vagas 

Curso Lotação Atividades 

IB2018000010 1 Engenharia Civil 

ODMI.CD - 
Divisão de Infra-

estrutura e 
Manutenção 

-Acompanhar a fiscalização nas obras, auxiliar nos 
levantamentos de medição, preparar planilhas de 

serviços em Excel/Word, Auxiliar nas plotagens de 
projetos, medidas em AUTO CAD. 

IB2018000011 1 
Engenharia Ambiental, 

Engenharia Civil 

ODMS.CD - 

Divisão de 
Serviços 

-Desenvolver atividades correlatas à gestão do 
sistema de produção e distribuição de água tratada, 

gestão do sistema de coleta e tratamento de 
esgoto, gestão do sistema de coleta, triagem e 

destinação de resíduos. 

IB2018000012 1 
Engenharia de Agrimensura 

e Cartográfica 

ODRE.CD - 
Divisão de 

Estudos 

-Acompanhamento de atividades de apoio com 

Sistema GNSS (batimetria/drone/laser);  
-Acompanhamento de atividades de reavivamento 

da Poligonal Envolvente do Reservatório; 

-Atividades relacionadas à elaboração de produtos 
cartográficos a partir de levantamento de campo; 

-Atividades relacionadas ao mapeamento e cadastro 
dos usos múltiplos do reservatório. 

IB2018000013 1 
Engenharia Hídrica, 

Engenharia Civil 

OPSH.DT - Divisão 
de Estudos 

Hidrológicos e 

Energéticos 

-Acompanhar as atividades de previsão de vazões 
dos rios Paraná e Iguaçu;  

-Acompanhar as atividades de hidrometria em 
campo;  

-Auxiliar nas atividades de coleta e consistência de 

dados telemétricos;  
-Participar de estudos de Hidrologia e Meteorologia 

inerentes à operação da usina de Itaipu. 

IB2018000014 1 

Engenharia Hídrica, 

Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil 

OPSH.DT - Divisão 
de Estudos 

Hidrológicos e 

Energéticos 

-Visita às Estações Hidrometereológicas da Itaipu 

Binacional; 
-Operação de equipamentos acústicos Doppler; 

-Medição de vazão (convencional e acústicas); 
-Processamento das medições realizadas; 

-Análise quantitativa e qualitativa dos resultados 

obtidos, seguindo procedimentos. 

IB2018000015 1 

Engenharia Elétrica - 

Ênfase em Sistemas de 

Potência 

OPSO.DT - Divisão 

de Operação do 

Sistema 

-Conhecimento das atividades que envolvem a 
operação de tempo real da Usina de Itaipu; 

-Interação com Sistemas de Supervisão e Controle, 

bem como seus Aplicativos de Gerenciamento de 
Produção de Energia. 

IB2018000016 2 Engenharia Elétrica 

OPUO.DT - 
Divisão de 

Operação da 

Usina e 
Subestações 

-Apresentação da Operação, Estudos de Desenhos 

relacionados ao foco do trabalho; 

-Acompanhamento das Atividades em Tempo Real 
junto à equipe de operação da revisão de unidades 

geradoras; 
-Acompanhamento das Atividades em Tempo Real 

junto à equipe de operação da Subestação da 

Margem Direita;  
-Acompanhamento das atividades de Operação de 

Usina em tempo real. 

IB2018000017 2 Engenharia de Produção 

OPUO.DT - 

Divisão de 

Operação da 
Usina e 

Subestações 

-Apresentação da Operação, Estudos de Desenhos 

relacionados ao foco do trabalho; 
-Acompanhamento das Atividades em Tempo Real 

junto à equipe de operação da revisão de unidades 
geradoras;  

-Acompanhamento das Atividades em Tempo Real 

junto à equipe de operação da Subestação da 
Margem Direita;  

-Acompanhamento das atividades de Operação de 
Usina em tempo real. 

IB2018000018 2 
Engenharia Elétrica ou 

Engenharia Eletrônica 

SMIL.DT - Divisão 

de Laboratório 

-Acompanhamento das atividades dos setores de 
Instrumentação, Ensaios e Padrões da Divisão de 

Laboratório: 
-Manutenção de instrumentação e cartões 

eletrônicos utilizados nos diversos sistemas de 

comunicação, controle, automação e supervisão da 
usina; 

-Ensaios elétricos e eletromecânicos em 
equipamentos diversos; 

-Calibração de instrumentos de medidas elétricas 

usados pelas áreas da manutenção. 



 

Programa de Estágio em ITAIPU 2018  

Código da 
vaga 

Nº de 
Vagas 

Curso Lotação Atividades 

IB2018000019 2 
Bacharelado em Química 

ou Engenharia Química 

SMIL.DT - Divisão 

de Laboratório 

-Acompanhamento das atividades do setor de 
química da divisão de Laboratório; 

-Análise físico-química em óleos minerais isolantes 
e lubrificantes; 

-Cromatografia em óleos isolantes dos 

transformadores; 
-Ensaios dielétricos em óleo isolante. 

IB2018000020 3 Engenharia Mecânica 

SMMA.DT - 

Divisão de 

Manutenção 
Mecânica de 

Serviços 
Auxiliares 

-Participar de atividades como palestras técnicas e 

visitas em campo para apresentação das 

instalações, setores, áreas e equipamentos sob a 
responsabilidade da SMMU.DT- Divisão de 

Manutenção Mecânica de Unidades Geradoras; 
-Acompanhar manutenções nos equipamentos 

eletromecânicos das Unidades Geradoras da 

central: gerador, sistema de água pura, sistema de 
regulação de velocidade, turbina e tomada d’água; 

-Participar de atividades como palestras técnicas e 

visitas em campo para apresentação das 
instalações, setores, áreas e equipamentos sob a 

responsabilidade da SMMA.DT- Divisão de 
Manutenção Mecânica de Serviços Auxiliares; 

-Acompanhar manutenções nos equipamentos 

eletromecânicos dos Sistemas de Bombeamento, 
Anti-incêndio e Água de Resfriamento, Estações de 

Tratamento de Água e Sistemas de Esgoto, 
Sistemas de Ar Comprimido, Sistema Hidráulico do 

Vertedouro, Grupos Geradores Diesel, 

Equipamentos de Elevação e Transporte, Sistemas 
de Ventilação e Ar Condicionado. 

IB2018000021 3 Engenharia Mecânica 

SMMU.DT - 

Divisão de 

Manutenção 
Mecânica de 

Unidades 
Geradores 

-Participar de atividades como palestras técnicas e 

visitas em campo para apresentação das 

instalações, setores, áreas e equipamentos sob a 
responsabilidade da SMMU.DT- Divisão de 

Manutenção Mecânica de Unidades Geradoras; 
-Acompanhar manutenções nos equipamentos 

eletromecânicos das Unidades Geradoras da 

central: gerador, sistema de água pura, sistema de 
regulação de velocidade, turbina e tomada d’água; 

-Participar de atividades como palestras técnicas e 

visitas em campo para apresentação das 
instalações, setores, áreas e equipamentos sob a 

responsabilidade da SMMA.DT- Divisão de 
Manutenção Mecânica de Serviços Auxiliares; 

-Acompanhar manutenções nos equipamentos 

eletromecânicos dos Sistemas de Bombeamento, 
Anti-incêndio e Água de Resfriamento, Estações de 

Tratamento de Água e Sistemas de Esgoto, 
Sistemas de Ar Comprimido, Sistema Hidráulico do 

Vertedouro, Grupos Geradores Diesel, 

Equipamentos de Elevação e Transporte, Sistemas 
de Ventilação e Ar Condicionado. 

IB2018000022 2 

Engenharia Elétrica ou 

Engenharia Eletrônica ou 

Engenharia de 
Telecomunicações ou 

Engenharia de Controle e 
Automação 

SMME.DT - 

Divisão de 
Manutenção 

Eletrônica 

Acompanhamento de atividades de proteção de 

unidades geradoras e linhas de transmissão, 

regulação de velocidade e tensão, registradores de 
perturbação, sistemas de comunicações, automação 

e sistemas supervisórios. 
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Código da 
vaga 

Nº de 
Vagas 

Curso Lotação Atividades 

IB2018000023 4 

Engenharia Elétrica - 
Ênfase em Sistemas de 

Potência ou Engenharia 
Elétrica - Eletrotécnica 

SMMG.DT - 

Divisão de 

Manutenção de 
Equipamentos de 

Geração 

-Acompanhamento das Manutenções Preventivas 
nos quadros de controle dos equipamentos 

associados às unidades geradoras da Central 
Hidrelétrica Itaipu; 

-Acompanhamento das Manutenções Preventivas no 

gerador das unidades geradoras da Central 
Hidrelétrica Itaipu; 

-Acompanhamento das Manutenções Preventivas 

nos equipamento do serviço auxiliar da área 
industrial da Central Hidrelétrica Itaipu; 

-Acompanhamento das atividades relativas à gestão 
de recursos humanos e materiais; 

-Orientação referente às técnicas de manutenção 

aplicadas aos equipamentos de geração; 
-Acompanhamento de eventuais manutenções 

corretivas nos equipamentos e sistemas de 
geração. 

IB2018000024 1 Engenharia Elétrica 

SMMT.DT - 
Divisão de 

Manutenção de 

Equipamentos de 
Transmissão 

-Acompanhamento das Manutenções Preventivas e 
Corretivas dos Transformadores Elevadores; 

-Acompanhamento das Manutenções Preventivas e 
Corretivas nos Equipamentos de Manobra; 

-Acompanhamento das Manutenções Preventivas e 

Corretivas na Subestação Isolada a Gás. 

IB2018000025 3 
Engenharia Civil, Geologia, 

Engenharia Cartográfica 

SOCC.DT - 

Divisão de Obras 

Civis 

-Acompanhamento de atividades relacionadas com 
Segurança de Barragens, como: levantamento de 

dados/leituras/medidas de auscultação; 

análises/validações das informações obtidas; 
estudos de projetos para análises específicas; 

inspeções visuais; mapeamento de fissuras; 
mapeamento de surgências por infiltrações; 

levantamentos planialtimétricos; melhorias em 

processos e procedimentos de trabalho; elaboração 
de especificações técnicas; entre outras; 

-Acompanhamento de atividades relacionadas com 
Laboratório de Concreto, como: ensaios de 

caracterização de materiais; ensaios mecânicos em 

aço e concreto; ensaios especiais; entre outros; 
-Acompanhamento de atividades relacionadas com 

Fiscalização de Obras, como: especificação técnica 

para licitações; análise de projetos; execução de 
obras civis; orçamentos; medições; entre outros. 

IB2018000026 1 
Engenharia Elétrica, 

Engenharia Mecânica 

SOCM.DT - 
Divisão de 

Montagem 

Eletromecânica 

-Estudo e visita aos sistemas e equipamentos 

eletromecânicos da casa de força, barragem 
principal, Subestação da Margem Direita (SEMD) e 

Subestação GIS; 

-Acompanhar a fiscalização e execução das 
montagens eletromecânicas da Área Industrial bem 

como do tratamento anticorrosivo, de acordo com 

os projetos, especificações técnicas e instruções de 
montagens. 

 

2. As vagas ora ofertadas poderão ser objeto de alteração pela ITAIPU, com 

inclusão ou exclusão, conforme necessidade e demanda interna, a 

exclusivo critério da empresa. 


