PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA
ESTÁGIO.
A Prefeitura Municipal de Aramina, estado de São Paulo, torna pública a abertura de
inscrições para o Processo Seletivo para o Programa de Estágio - Lei Federal n°
11.788/2008.
1. DENOMINAÇÃO,
REQUISITOS:
Denominação
Estagiário (a)

CARGA

HORÁRIA,

Carga horária
04 h

VAGAS,

Vagas

REMUNERAÇÃO

Remuneração

2 Direito (2 vagas para
cadastro reserva)
2 Educação Física
2 Enfermagem
(1 vaga para cadastro
reserva)
2 Medicina Veterinária
2 Pedagogia/Licenciaturas
(1 vaga para cadastro
reserva)

R$ 366,00

E

Requisitos
A partir dos 16 anos,
desde que estejam
matriculados e
cursando o ensino
superiores descritos
neste edital e que
residam na cidade de
Aramina.

Curso: Direito, Educação Física, Enfermagem, Medicina Veterinária e Pedagogia/Licenciaturas.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTES
“Estudantes de Educação Física que estiverem cursando a partir da segunda metade dos
cursos, sendo Licenciatura para grade oficial da Educação Física Escolar e Bacharelado
para outras áreas para estágio em Educação Física.”
“Toda e qualquer atividade desenvolvida pelo ou com o estudante no percurso de sua
formação, sob a responsabilidade da instituição formadora, cujo objetivo seja o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes compatíveis com o exercício
profissional da Enfermagem, nos níveis médio e/ou superior de formação, desenvolvidas
em laboratórios específicos e instituições de saúde;”
Os candidatos interessados neste processo ficam cientes que somente poderão
estagiar na Prefeitura Municipal de Aramina desde que a Instituição de Ensino, curso e
semestre autorize estágio extracurricular para o semestre que o aluno está
matriculado e para a realização do estágio é necessário que instituição de ensino
forneça declaração escolar autorizando o estágio.
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2. CRONOGRAMA
DATA/PERÍODO
INSCRIÇÕES

EVENTO
DE 27 DE SETEMBRO Á 02 DE OUTUBRO/2017
LOCAL: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOÃO TERRA, 466 –
CENTRO – ARAMINA/SP
HORÁRIO: 8h às 11h e 13h às 17h

PROCESSO SELETIVO

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017
ESCOLA OSVALDO CAMPOS
ENDEREÇO: AV. ANTÔNIA RIOS QUÉRCIA, 1479
- CELSO TORREZAN – ARAMINA/SP
HORÁRIO: 14:00h
DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017

CONVOCAÇÃO DOS SELECIONADOS

DIA 18 DE OUTUBRO 2017

3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1 Inscrição de 27 Setembro/2017 á 02 de Outubro/2017 na Secretária Municipal
da Educação da cidade de Aramina, sendo das 8h às 11h e 13h às 17h –
horário de Brasília.
3.2 São condições para inscrição:
A. Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos da CF/88;
B. Ter a partir dos 16 anos no ato da contratação;
C. Estar regularmente matriculado e cursando os cursos descritos neste
edital;
D. Ser residente e domiciliado no Município de Aramina/SP;
3.3 As inscrições serão recebidas somente na Secretária Municipal da Educação
da cidade de Aramina e não serão aceitas outras formas de inscrições.
3.3.1 Para efetuar a inscrição o candidato deverá:
3.3.2 Ler atentamente o edital para conhecer e estar ciente das regras de
seleção pública. A inscrição implicará em completa ciência e tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste edital, sobre as quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento;
3.3.3 Estar munido da cópia do RG e CPF, comprovante de residência e
declaração escolar atual e original;
3.4 Certificar-se, antes de realizar a inscrição, de que sua instituição de
ensino autoriza estágios vinculados a agentes de integração, e em caso
afirmativo, se é possível fazê-lo no semestre que está matriculado;
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3.5 O preenchimento da ficha de inscrição será de total responsabilidade do
candidato;
3.6 Será cancelada a inscrição que:
A. For efetuada fora do período fixado;
B. For preenchida de forma incorreta, incompleta ou com dados insuficientes;
C. Tiver em desacordo com os requisitos deste edital.
3.7 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas
informações prestadas, na ficha de inscrição. O candidato que preencher a ficha de
inscrição com dados incorretos, ou que fizer quaisquer declarações falsas, inexatas ou,
ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital terá
cancelada sua inscrição, tendo, em consequência, anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e que o fato seja constatado
posteriormente.
3.8 A prova será realizada na Escola Osvaldo Campos no dia 06 de Outubro de 2017
as 14:00 horas no horário de Brasília.
3.9 É assegurado à pessoa com deficiência o direito de inscrição na presente seleção,
conforme preveem o parágrafo 5º, do art. 17, da Lei n. 11.788/2008, o inciso VII, do
artigo 37 da Constituição Federal/88 e a Lei Complementar Estadual nº 683/92.
3.10 Consideram-se pessoas com deficiência aquela que se enquadra na categoria do
artigo 4º, do Decreto n. 3.298/99 e alterações.
3.11 As pessoas com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos
critérios.
3.12 No ato da inscrição, o candidato deverá:
3.13 Informar na ficha de inscrição o tipo, o grau e/ou o nível da deficiência e o código
correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID);
3.14 O candidato com deficiência deverá entregar, no dia da realização da prova, laudo
médico (documento original ou cópia) deverá ter sido expedido no prazo máximo de 12
meses anteriores ao término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente à Classificação
Internacional de Doenças (CID), assinatura e carimbo contendo o CRM do médico
responsável por sua emissão, bem como a provável causa da deficiência, informando,
também, o nome do candidato e o número do documento de identidade (RG). O laudo
médico apresentado terá validade somente para este processo seletivo e não será
devolvido.
3.15 Os candidatos que necessitarem de condições especiais de acessibilidade e de
aplicação da prova deverão informá-las na ficha de inscrição, até o último dia do
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período de inscrição. Após esse prazo, não terá prova preparada, seja qual for o motivo
alegado.
3.16 Os órgãos e as entidades concedentes dos estágios deverão observar o parágrafo
5º, do art. 17, da Lei n. 11.788/2008.
4. DA SELEÇÃO E DOS PRINCÍPIOS
4.1 Prova de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais a ser realizada no dia 06
de Outubro de 2017 na Escola Osvaldo Campos ás 14:00 horas no horário de Brasília
com duração de 01:30h (uma hora e trinta minutos).
4.2 O processo seletivo será classificatório e eliminatório de uma única fase com a
aplicação da prova objetiva e redação.
3.3 A seleção contará com a seguinte estrutura:
4.4 Prova objetiva de português (10 questões), matemática (10 questões) e
Conhecimentos Gerais (06 questões) e Redação;
4.4 A seleção terá duração de 01:30h (uma hora e meia) e será coordenada pelo CIEE
(Centro Integração Empresa Escola);
4.5 Durante a realização da seleção o candidato não poderá se ausentar da sala ou
local da seleção, salvo em caso de extrema necessidade, desde que acompanhado por
um fiscal credenciado e autorizado pelo Coordenador da sala;
4.6 O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência
de 30 (trinta) minutos. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação
correta de seu local de realização da prova e do comparecimento no horário
determinado.
4.7 O ingresso ao local de realização da prova será permitido dentro do horário
estabelecido e ao candidato que apresentar a cédula de identidade original, bem como
estiver munido de caneta esferográfica azul ou preta.
4.8 Na falta da cédula de identidade original poderão ser admitidos outros documentos,
como carteira de trabalho, carteiras expedidas pelos comandos militares, passaporte,
carteira nacional de habilitação (modelo novo com foto), que permitam com clareza a
identificação do candidato.
4.9 Não serão aceitos como documento de identificação: título de eleitor, certidões de
nascimento ou casamento, carteira de estudante e carteiras funcionais sem valor legal
de documento de identificação.
4.10 Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das provas
após o horário fixado para seu início.
4.11 Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos senão os
anteriormente definidos.
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4.12 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação da prova em outro local, data e
horário que não sejam os preestabelecidos.
4.13 Será excluído do processo seletivo o candidato que:
A. Utilizar qualquer meio de consulta, como livros ou anotações, incluindo telefones
celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos;
B. Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais
e desde que na companhia do fiscal da prova;
C. Fizer anotação de informação relativa às suas respostas em qualquer meio que não
os permitidos;
C. Recusar-se a entregar o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à sua
realização;
D. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
4.14 Durante a prova, não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer
espécie, nem a utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares,
celulares, etc.
4.15 Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do
candidato do local de realização das provas.
4.16 O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de
transcorrida 30 minutos do início da prova.
4.17 No ato da realização da prova, o candidato receberá uma folha Definitiva de
Respostas, caderno de questões e folha de redação.
4.18 A Folha Definitiva de Respostas e Folha de Redação cujo preenchimento é de
responsabilidade do candidato, são os únicos documento válidos para a correção e
deverão ser assinados e entregues no término da prova ao fiscal de sala.
4.19 Não haverá, em hipótese alguma, a substituição da Folha Definitiva de Respostas
e Folha de Redação, por erro do candidato.
4.20 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude
de afastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala de prova.
5. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
5.1 No decorrer do período de vigência desta Seleção Pública, de acordo com a oferta
de estágios disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Aramina, os candidatos
classificados serão convocados conforme as vagas descritas neste edital.
5.1.1 O candidato convocado que não identificar nenhum estágio de acordo com seu
perfil e interesse, deverá informar o CIEE imediatamente, enviando um único e-mail
para (lais_luana@ciee.org.br e giovanna.lourenco@ciee.org.br) informando não ter
interesse na oportunidade de estágio da Prefeitura Municipal de Aramina, podendo
assim convocar o próximo da lista de classificação.
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5.2 Toda convocação será feita, exclusivamente pelo CIEE – Centro Integração
Empresa Escola – PA Ituverava, por meio da ficha de inscrição preenchida pelo
candidato. O contato será por meio de contato telefônico. É responsabilidade do
candidato manter seus dados cadastrais (dados pessoais, endereço, e-mail, telefone)
atualizados. O CIEE não se responsabiliza por telefone desatualizado ou não
localizado, incorreto, desabilitado ou na caixa de mensagem. O contato será realizado
por 03 (três) tentativas no mesmo dia, em diferentes horários, caso o candidato não
atenda as 03 (três) ligações será passado para o próximo candidato.
5.3 No momento da contratação, os estudantes aprovados devem estar matriculados
com freqüência efetiva no curso descrito neste edital e a instituição de ensino deve
possuir acordo de cooperação com o CIEE, para que seja possível a formalização do
Termo de Compromisso de Estágio.
5.3.1 Caso a instituição de ensino não celebre o acordo de cooperação, o candidato
não poderá realizar o estágio na Prefeitura Municipal de Aramina.
5.4 Somente serão convocados para escolha das vagas os candidatos classificados
que:
A. Ainda tenham, no mínimo, um ano de freqüência no curso até a sua conclusão, a
contar da data de início prevista para o estágio para o qual está sendo convocado;
B. Tenham atualizado seus dados cadastrais no ambiente de acesso aos estudantes
(escola, curso, semestre, turno e previsão de término de curso).
C. Tenham 16 anos completos na data prevista para início do estágio.
5.5 O candidato classificado poderá realizar apenas um estágio pela presente Seleção
Pública. Uma vez confirmado o interesse pelo estágio e emitido o Termo de
Compromisso, deixará o banco de classificados deste Edital.
5.6 O candidato será desabilitado (suspenso) para novas convocações de escolha de
vagas se:
5.6.1 A instituição de ensino não formalizar, o acordo de cooperação com o CIEE.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
6.1 A nota de corte será obtida com base na média resultante da soma das notas dos
candidatos.
6.2 A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios,
normas e condições do Processo Seletivo estabelecido no presente Edital.
6.3 Será elaborada uma única lista de classificação.
6.4 Em caso de empate na nota final serão utilizados os seguintes critérios para o
desempate:
A. maior nota na Redação;
B. maior nota na prova de Português;
C. maior nota na prova de Matemática;
D. maior nota na prova de Conhecimentos Gerais;
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E. maior idade.
6.5 A validade do presente Processo Seletivo será de 01 (um) ano.
6.6 Os candidatos aprovados iniciarão no Estágio da Prefeitura Municipal de Aramina
após confirmação que a Instituição de Ensino autoriza o estágio para atividades
extracurriculares, sendo compatíveis com o curso que atua e mediante apresentação
de declaração escolar com devida autorização para estagiar em determinado período e
carga horária.
6.7 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente
à ordem de classificação, não gerando o fato da aprovação, direito à admissão.
6.8 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido
expressamente previsto no presente Edital serão resolvidos em comum acordo pela
Prefeitura Municipal de Aramina.
6.9 A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade
em documentos ou seleção, eliminarão o candidato do Processo Seletivo.
6.10 A remuneração é referida no presente Edital.
6.11 A organização da seleção e aplicação do Processo seletivo ficarão a cargo do
CIEE (Centro de Integração Empresa Escola).
6.12 O termo de compromisso de estágio terá a duração de até 12 (doze) meses,
podendo ser ou não prorrogado de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal
Aramina, porém o desligamento de estagiário pode ser realizado por ambas as partes,
sendo estudante, Prefeitura Municipal de Aramina ou Instituição de Ensino.
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DALVA AP PIERAZO RODRIGUES
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