ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICíPIO DE CARAZTNHO

ED]TAL 01'2018

-

TII

PROCESSO SELETIVO PUBLICO PARA CONTRAT

ESTAGÉRloS

M]LTON SCHMITZ, Prefeito de Carazinho,

de suas atribui@s legais,

fQ@

designada pela Portaria n. 66012017, para o
sob a fiscalizaÉo de
preenchimento de vagas de estágio de estudantes no âmbito das Secretarias do Executivo
Municipal, em nível de ensino médio regular, nível médio profissional e ensino superior, conforme
atribuiçoes, condiçoes de trabalho e demais requisitos regulamentados pelo Decreto Exeortivo
OO2|2O18 e Lei Federal n. 11.788/08.

í-

DAS CONDçÔES DE ESTÁGP

I .1

-

O contrato de estágio será regulamentado pelos termos da Lei Federal n.

.2

-

As aüvidades a serem realizadas seráo em compatibilidade com os pnecêitos da Lei Federal

1

11

.788/08;

n. 11.788/08, em áreas rclacionadas diretamente com as atividades, programas, planos, açôes,
metas e projetos desenvolvidos pelo Município em compatibilidade com a proposta pedagógica
do curso, etapa ê modalidade da formaçâo escolar do aluno.
a) Para o estágio de acadêmicos de curso superior:

BOLSA
ESTÁGO

VAGAS

Administraçáo

CARGA
HORÁRN
SEMANAL
30h

03

(R$)
862,51

Biomedicina

30h

01

862,51

Direito

30h

02

862,51

EducaÉo Física

30h

0í

862,51

Enfermagêm

30h

01

862,51

Letras

30h

01

862,51

Pedagogia

30h

1',\

862,51

Psicologia

30h

01

862,51

Recursos
Humanos

30h

01

862,s1

CURSO

AUXILTO-

TRANSPORTE
(R$)
(quatro) valestranspoÍtes poÍ dia
(quatro) valestransportes por dia
(quatro) valestransportes por dia
(quatro) valestransportês por dia
(quatro) valestransgortes por dia
(quatro) valestransportes por dia
(quatro) valetransporte por dia

4
4
4
4
4
4
4

4 (quatro) valestransportês por dia
4 (quatro) valestransportes por dia
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b) Para o estágio de êstudantes de nível médio:
CURSO

Ensino
Médio
2

CARGA
HORÁRlA
SEMANAL
30h

VAGAS

BOLSA
ESTÁGlo
(R$)
601,48

03

AUXILTO-

TRANSPORTE (R$)

4 (quatro) valestransDortes por dia

DAS rNSCRçÔES

-

2.1

Sáo condiÉes para inscriÉo do candidato:

-

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) Ter idade mínima de 16 anos e, quando menores de 18 anos, deveráo ser assistidos por seus
pais ou tutores.

As inscriçôes paÍa o processo seletivo de estagiários seráo rcalizadas por meio do
endereço eletrôÀico do Centro de lntegraÉo Empresa Escola <www.cieers.oro.br>, no período
de í0.02.ã)'18 a 05.03.ã18;

2.2

-

2.3 - O presente edital de seleçáo de estagiários será publicado no site oficial do Municipio de
Carazinho: www.carazinho.rs.oov.br, devendo ser afixada óPia no mural de publicaÉes oficiais
do Município, bem como encaminhada ópia do presente para as instituiçóes de ensino superior
e ensino médio da rede pública e particular.
2.4 - As inscri@es de que trata este edital implicam no conhecimento por parte do candidato e
seu compromióso tácito de aceitaÍ as condiÉes do processo seletivo público para a contÍataÉo
de êstagiários no poder executivo do Município de Carazinho - RS;
2.5 - O candidato, ao efetivar sua inscriçáo, assume intêira responsabilidade pelas informaçôes
constantes no seu f6rmulário de inscriçáo, sob as penas da lei; bem como assume que está
ciente e de acoÍdo com as exigências e condiÉes estabelecidas neste edital, no qual o candidato
náo podeÉ alegar desconhécimento, ficando o candidato, desde já cientificado de que as
infoniraçôes invérídicas ou inconetas por ele prestadas na ocasiáo da inscÍiÉo resultaÍáo
automaticamente na sua desclassificaÉo;

2.6 - A qualquer tempo podêr-se-á anulaÍ a inscÍiçáo, a prova ou o contrato do candidato, se
verificadás faisictades dê declarases ou irregularidades nas provas ou documentos:
2.7

- Fi€ida vedada a inscriÉo do candidato

que:

a) iá tenha realizado estágio pelo período de 24 meses no poder executivo do Município de
Carazinho - RS;
b) esteja cuÍsando o último semestÍe de curso superior;
cj nao êstela matriculado e frequentando curso que possua vagas disponíveis neste edital;
d) descumpra qualquer dos requisitos constantes neste edital.
3

-

DA SELEÇÃO

3.1 - O processo Seleüvo Simplificado consistirá na realização de uma prova escritia, composta
de 25 questóes objetivas, com peso de 4,0 (quatro) pontos cada uma, a ser aplicada da seguinte
tro, Carazinho
wu/wcarazinho.rs. govbr

-
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forma:

a) Data: 11.03.2018;
b) Horário: 09h
c) Tempo de duração: 03h;
d) Os candidatos somente poderáo sair da sala acompanhados de um monitor;
e) Local: EMEF PATRONATO SANTO ANTÔNIO, rua Padre Luiz Guanella, n. 295, bairro Boa
Vista, em Carazinho/RS, CEP 99500-@0;
3.2 - A nota final do candidato será obtida de acordo com o número de acertos, multiplicando
pelo peso de cada questáo, tendo o valor máximo de 100 (cem) pontos;

-

3.3

A prova escrita, que

teÉ caráter eliminatório, será realizada em horário e local previemente

definidos;

3.4

ao local e horário estabelecido para a píova escrita
- Os candidatos deverão @mpaÍecer
(trinta) minutos, munido de caneta esferogÍáfica azul ou preta

ám

antecedência mínima de 30
e documento oficial c,om foto. Após o horário designado seráo fechados os portóes, náo se
admitindo o ingresso de qualquer candidato atÍasado;
3.5

-

Náo haverá segunda chamada ou repetiçáo das provas, seja qual for o motivo alegado;

qualquer outro
Durante a prova náo será permitido o uso de calculadoras, celulares, ou
impÍessos de
ou
a
obras
ãôrip"r"ntã oà comunica6o e eletrônicos, bem como consultas
qualquer espécie;
3.6

-

3.7 - Candidatos flagrados fazendo uso de qualquer meio de consulta serão automaticâmente
desclassificados
3.8

-o

cronograma do processo seletivo público obedecerá às seguintes datas:

ffi

PUlcaÉoa=mt

DATAS

oo Processo

seletivo

09.02.2018

0112018

Período de inscrições

1rcrOZ.Zo18 a 05.03.2018

Divutgaçáo tista dê inscritos

06.03.2018

Aplicaçáo da Prova

1't.03.2018

Local da prova

ESCOLA EMEF PATRONATO

Úvulgaçáo do gabanto preliminar (ClEgRS)

SANTO
n. 295,
Luiz
Guanella'
ANTÔN|O - rua Padre
baino Boa Vista, em Carazinho/RS, CEP
99500-000
13.03.2018

Divulgaçao do gabarito oficial

14.03.2018

OlvulgEÉo da classificaÉo preliminar

16.03.2018

ffiaçaooa cussirrcaçao rrnat

19.03.2018

wvm/.
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4.1

-

E DO RESULTADO

Os candidatos serão classificados pelo somatório dos pontos em suas prcvas;

-

4.2 Será considerado aprovado no processo seletivo, dentro de sua respectiva área de
formação, @nforme indicado na inscriÉo, o candidato que obtiver máCia igual ou supeÍior a 50
(cinquenta) pontos;
4.3 - O candidato aprovado será classificado na ordem decrescente de pontos obtidos, na área
de formaÉo, conforme a ficha de inscrição;
4.4 - Érr' câso dê empate terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato
que:
a) obter o maior número de acertos em língua portuguesa;
b) obter o maior número de aceÍtos em conhecimentos gêrais;
c) possuir a maior idade.

4.5 - Homologado o resultado final do processo seleüvo os candidatos seráo relacionados por
ordem de classificaçáo, por área de formaçâo, de acordo com a inscriÉo, em lista publicada no
endereço eletrônico do Centro de lntegração Empresa Escola - CIEE/RS <! u4-çEet§-qIS.bP,
bem como no site oficial do Município de Carazinho:<www.carazinho.rs.qov.bÊ

4.6

-

Os candidatos não aprcvados seráo relacionados exclusivamente pelo número de

inscriçáo.

4.7 - A aprova$o e a classificação final na seleçáo a que se reÍere este Edital náo asseguram
aos candidatos a contrataÉo, mas táo somente a expectativa de ser contratado, obedecida à
rigorosa ordem de classificaÉo, a existência de carência temporária, o interesse e a
conveniência administrativa ;
5

-

5.'l

DOS RECURSOS

- O prazo para interposiçáo de recursos é de 24 (vinte e quatro) horas da divulgaçáo dos

gabaritos;
5.2

-

O recurso só será admitido para o único efeito de coneção de notório eno de fato;

Os recursos deveráo ser dirigidos ao Centro de lntegraÉo Empresa Escola do Rio Grande
clo Sul - CIEURS - Unidade de Carazinho, no e-mail: carazinho@cieers.org.br, responúvel pela
elaboraçáo do processo seletivo, a quem cabe a responsabilidade de julgar os reqlrsos
impetrados.
5.3

-

5.4

-

O recurso deverá obedecêr às seguintes regras:

a) O recurso deverá conter a perfeita identificaçáo do recrÍTente, indicando o nome do candidato,
o número da inscrição, a vega que concoÍre, o telefone ê o endereço para conespondências
b) As Íazóes recursais, devidamente fundamentadas;

A
tt

/

5.5 - O recurso intêrposto fora do prazo e/ou que náo contenha os dados supramencionados e
o fundamento do pedido nâo seÉ conhecido, determinandc se o seu arquivamento;

U
^^ \,

Preíe1,Ía MuÍxqp"l de Carazirú", ãv Flores da Cunha, n. 1234, Bairro Centro, CaÍazinho
vvwvtr ca raz inho. rs. g
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b

r
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- Náo será aceito pedido de reconsideraÉo da decisâo dos recursos.

5.6
6

-

DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE ESTÁGO

-

O preenchimento das vagas existentes obedecerá à ordem de classificação final dos
candidatos aprovados, de acordo com a ordem decrescente da nota final;
6.1

6.2 - O provimento das vagas ficará a critério da AdministraÉo Municipal, variando de acordo
com a necessidade, observados o intêresse e a conveniência do serviço público, respeitando a
comPatibilidade destas com as atividades es@lares desenvolvidas pelo estudante, de acordo
com a legislação vigente;
6.3 - Os candidatos aprovados que náo forem imediatamente chamados para o preenchimento
das vagas previstas neste Edital integraráo o cadastro de reserva, e deveÉo manter atualizados
os seus dados cadastrais constrantes na ficha de inscriÉo para Íuturo preenchimento de vagas
que vierem a ser abertas junto à Administraçáo Municipal;

6.4 - A convocaÉo do estagiário será realizada mediante aviso por telefone ou por coneio
eletrônico, conforme dados informados pelo candidato, quando do preenchimento da Íicha de
inscriçáo do certame; AÉs a comunicaçáo o candidato deveÉ comparecer na vaga de estágio,
no pÍazo de 10 dias.
6.5 - os primeiros aprovados seráo convocados a assinar o Termo de compromisso de Estágio,
de acordo com a disponibilidade e interesse da AdministraÉo Municipal;
6.6

-

Para a celebraÉo do termo de estágio o candidato deverá:

a) Ter sido aprovado no processo seletivo público;
b) Ter no mínimo 16 (dezesseis) anos complêtos na data da contrataçáo;
c) Apresentar comprovente dê matícula atualizado do curso com o qual se candidatou à vaga;
d) Apresentar, quando solicitado pelo

clEE/RS, no momento da contraÉo, comprovante de-que
reside no Município de Carazinho/RS;
e) Ter preenchido conetamente os dados para contato na inscriÉo, bêm como manter êstes
dados atualizados para contato;
f) Cumprir as determina@s do edital.
6.7 - O termo de @mpromisso de estágio podeÉ ser intenompido a qualquer momento, por
qualquer dârs partes, ê, no que @nceme ao Município, a interrupÉo será decidida a partir de
parecer do Secretário Municipal titular da Secretaria em que o estágio se realizar;

6.8 - o presente processo seletivo terá validade de 06 (seis) meses contiados da data da
divulgaÉo do resultado final, valendo para o preenchimento de vagâs êxistentes e as que vierem
a exisür no deconer desse período;
7

-

7.í

CONTEÚDO E SUGESTÔES BIBLIOGRÁFICAS

-

Língua Portuguesa:

a) As questôes de língua portuguesa contemplaÉo conteúdos em nível de ensino fundamental
e médio;

\,!r,Vy\rrr.
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7.2

-

Conhecimentos Gerais:

a) lnformaÉes e notícias veiculadas nos meios de comunicaÉo, tiais como: jomais, revistas,
emissoras de rádio e televisâo;
b) Lei Federal n. 11.78812OOA (Lei dos EsÉgios)
c) lnformaçóes históricas do município de carazinho, extraídas do endereço eletrônico
<www.carazinho. rs. gov. be ;
d) lnformaçoes estatísticas do Município de carazinho tais como: dados populacionais,
habitantes no meio rural e uÍbano, além de outros constantes no site da Prefeifura Municipal de
Carazinho, no endereço eletrônico: <www.carazinho.rs.gov.be.
8

-

CRONOGRAMA DE EXECUçÃO DO PROCESSO SELETíVO

É de inteira responsabilidade do Agente de tntegraçáo contratado para este fim,
Centro de lntegraçâo Empresa Escola do Rio Grande do Sul.
Carazinho, 07 de fevereiro de 2018.

ffi

Prefeitura Municipal de Carazinho, av Flores da Cunha , n. j234, BaiÍo Centro,
www. ca razin ho. rs. g ov b r

clEgRS

-

Registre-se e Publique-se:

õããiúno -ES, õEFE

