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EDITAL NS 056/2019 DE 09 DE MAIO DE 2019.

Scleção pública para preenchimento de vagas de

Estágio Remunerado no Municipio de Três de Maio.

Altâir Francisco Copatti, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que estarão
abertas as inscrições para seleção pública de estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino
médio, educação prohssional e educaçâo superior, com vista ao preenchimento de vagas existentes e

classificação para vagas futuras (cadastro reserva) de estágios remunerados, nos termos da Lei FedeÍal no I 1.788,
de 25 de setembro de 2008, Lei Municipal no 2.559, de 15 de julho de 2010 e Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta - TAC n0 0'7 5/2007, firmado com o Ministério Público do Trabalho e Lei Municipal
2.803, de 23 de abril de 2014. A Seleção Pública será regida pelas disposições contidas neste Edital e a aplicação
da prova escrita e intermediação dos estágios ficará a cargo do Cenfo de Integração Empresa-Escola - CIEE -
RS.

I. DAS CONDIÇOES GERAIS
l.l Poderão participar da SELEÇÀO PÚBLICA destinada à aceitação de ESTAGIÁRIOS para a

Prefeitura Municipal de Três de Maio, estudantes com a idade mínima de l6 anos, regularmente matriculados e

com frequência efetiva em cursos de instituições de ensino médio, educação profissional e €ducação superior,
vinculados à rede de ensino regular.

L2 A SELEÇÃO PÚBLICA visa ao preenchimento das vagas existentes e classihcação de candidaros
à vagas futuras (cadasho reserva) de Estágios Remunerados, abaixo descritos:

CURSO

TÉcNICo EM ADMINISTRAÇÃo 0l

6 horasADMINISTRAÇÃO 0l

PEDAGOGIA 03 6 horas

6 horasNORMAL, NORMAL APROVEITAMENTO DE ESTUDOS CR

TÉCNICo EM INFORMÁTICA 03

CARGA HORARIA
DIÁRIA

OBSERVACAO: Est€ processo seletivo destina-se ao preel|chimento de vagas exist€ntes e formação de

cadastro reserva (CR), conforme especificado no quadro de vagas.

2. DA CARGA HORÁRIA E YALOR DA BOLSA DO ESTÁGIO
2.1. O estágio teÍâ carga horária de 6 (seis) horas diárias para estudantes de educação superior e/ou

educação profissional (cursos técnicos), perfazendo 30 (trinta) horas semanais, distribuídas no horário de

funcionamento do órgão, compatível com o horário escolar.

2.2. Nos lermos da Lei no 2.559, de 2010, alterada pelo Decreto n" 008, de l8 de janeiro de 2019, o

estagiário fará jus, mensalmente, a título de bolsa-auxilio, a importância de R$ 753,24 (setecentos e cinquenta e

três reais e vinte e quaÍo centavos) para carga horária de 6 (seis) horas diárias, acrescido de R$ 55,00 (cinquenta

e cinco reais) a título de auxílio-transporte.

2.3. O estágio não gera vínculo empregalício de qualquer natureza.

2.4. Fica a cargo da empresa conveniada (CIEE - RS) a contratação de seguro conüa acidentes pessoais

em favor dos estagiáÍios.

3 - DAS INSCRIÇÔES
3.1 Os estudantes interessados deverão atender as seguintes condições para a sua inscrição na seleçào:

a,1 Ser brasileiro:
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b) Possuir a idade mínima de 16 anos no ato da inscrição;
c) Estar cursando em instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC a educação profissional ou

educação superior;

c) Estar em gozo de saúde fisica e mental para o exercício do estágio;

d) Estar ciente de que, se já realizou estágio por perÍodo igual a 24 meses no Município de Três de

Maio, não poderá ser confatado, mesmo que aprovado no processo seletivo, atendendo os preceitos da Lei
Federal no I 1.788/2008.

e) O candidato deverá estar ciente das exigências e condições definidas pela Instituição de Ensino e pelo
Conselho Regional e/ou Federal da categoÍia paÍa realização de estágios não obrigatórios, sob pena dê não ter

sua contÍatação realizada.

3.2 Fica assegurado lUYo (dez por cento) das vagas no presente processo seletivo para candidatos
Portadores de Necessidades Especiais (PNE), desde que as atribuições dos mesmos sejam compatíveis com a

deficiência de que são portadores, em obediência ao disposto nos Decretos Federais ns 3.298, de 20 de dezembro

de t989 e 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que será verificada através de Atestado Médico apresentado pelo

candidato após a prova de seleção à Prefeitura Municipal de Três de Maio, no ato da convocação. O candidato

portador de necessidades especiais deverá declarar tal condição no ato dâ inscrição;
3.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar o descoúecimento.

3.4. PERiODO DAS INSCRIÇÓES: De t3 a 23 de maio de 2019.

3.5. LOCAL: As inscrições serão recebidas exclusivamente no Centro de lntegração Empresa Escola
do Rio Grande do Sul - CIEE - RS - Unidade de Três de Maio, situada à Av. Uruguai, n'420 - Sala 02 - Centro

- Três de Maio - RS.
3.6. HOR(RIOS:
3.6.1. Diretamente na Unidade do CIEE - RS de Três de Maio: em dias úteis, no período indicado no

item 3.4, das 08h30min às I lh3omin e das l4h00min às l7h00min.

4 - DA PROVA ESCRITA
4.1. A prova escrita será eliminatória e valerá 100 (cem) pontos, distribuídos em 20 (vinte) questões

objetivas de múltipla escolha. Estaú aproyado o candidato que obtiver pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de

acertos.

4.2. A Prova Escrita será realizzda no dia 2510512019, sábâdo, às l4h00min, nas dependências da

Escola Municipal de Ensino Fundamentâl Germaro Dockhor[, na Rua Amandio Jahn, na 1.538, Baino
Clória. no Municipio de Três de Maio.

4.3. As questões da Proya Escrita abordarão:

CíE
R§E.

4.3.2. Conhecimentos Gerais
a) Informações referentes a temas relacionados a atualidade, cidadania, consciência ecológica, geografia,

história e meio ambiente.
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4.3.1. Línguâ Portuguesâ:

a) As questões de Língua Portuguesa contemplarão conteúdos em nível de Ensino Fundamental e Medio.
b) Leitura e interpretação de texto; vocabulário; substituição e sentido de palavras e expressões no

contexto.

c) Ortografia; classificação das palavras quanto ao número de sílâbas; formação e grafia do plural de

palavras; divisão silábica; acentuação.

d) Pontuação de frases; sinais de pontuação e seu uso.

e) Classificação, uso e flexão de substantivos e adjetivos; singular e plural; masculino e feminino;
f) Sinônimos e antônimos; expressões idiomáticas; gírias.

g) Concordáncia nominal e verbal.

h) Emprego e flexão de tempos e modos verbais.



''"t Lj
a.túvidoé nêlrwoqui! CiEl-=a

Ês oe Meto RS

b) lnformações e notícias veiculadas nos meios de comunicação' tais como jomais' revistas' emissoras de

rádio e televisão.

c)lnformaçõeshistóricasedadosestâtisticos,taiscomodadospopulacionais'habitantesnomeiorurale
urbano e número de homens e mulheres, além de outros dados do Município de Três de Maio - RS'

extraldas do endereço eletrônico do Município, (www omtresdemaio com br)'

d) Lei Federal n' I 1.?88/2008 - Lei Federal dos Estágios

4.4. O tempo máximo de duração da prova escrita é de lh3omin'

4.5.ocandirlatodeverácompaleceraolocaldesignadoparaaprovacomantecedênciamínimade30
(tÍinta) minutos, munido de:

coverno MuniciPa

. comD rovante de in ricãot
eid orl men ton n rafi

m e

4.6. Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o hoÍário estabelecido Para

o seu início.
4'7'Nãohaverásegundachamada,sejaqualforomotivoalegado,parajustificaroalrasoouaausência

do candidato.

4'8.Duranteasprovas'nãoSerãopermitidasconsultasbibliográÍicasdequalquerespécienema
utilização de máquina calculadora ou de equipamento eletrônico'

4.9. Será eliminado da Seleção Pública o candidato que, durante a realização das provas, for

surpreendido comunicando-se com outro candidato ou com terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer

outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo rcalizada'

4.10. O candidato não poderá ausentar-se do local de prova sem o acompanltamento de um fiscal.

4.11. A candidata que tiver necessidade de amamentâr durante a realizàçáo da prova deverá levar

acompanhant€, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança

A candidata que não levar acompaúante não realizará a prova. Não haverá compensação do tempo de

amamentação ao tempo de proya da candidata.

4.12. A prova escrita conterá 20 (vinte) questões objetivas.

4.13. As respostas serão assinaladas no espaço reservado na respectiva altemativa correta, no cartão de

respostas, fornecido para este fim, com caneta esferográfica de cor azul ou preta.

4.13.1. Será automaticamente considerada errada e será atribuÍda nota zero para a questão que não river

nenhuma alternativa assinalada ou tiver mais de uma altemativa assinalada, e/ou rasurada, e/ou borrada.

4.14. O cartão de respostas é o único documento válido para a correção da prova.

4.15, O resultado da correção será expresso em pontos.

4.1ó. Será considerado reprovado e eliminado do concurso o candidato que:

4.16.1. Não obtiver na prova escrita no mínimo 50% (cinqüenta por cento) de acertos.

4.16.2. Utilizâr-se ou tentar ulilizar-se de meios ilícitos ou fraudulentos para a resolução da prova;

4.16.3. Não considerar determinações da comissão de aplicação e fiscalização da prova;
4.16.4. Recusar-se realizar a prova;
4.16,5. Retirar-se do recinto durante a realização da prova, sem a deyida autorização do fiscal de sala;

4.16.ó. Faltar à prova, ainda que por motivo de força maior;
4.17. Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal de sala o caÍão de

respostas e o Cademo de Provas.

4.1E. Em nenhuma hipótese haverá substituição do Cartão Resposta por erro do candidato.

5 _ DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1. Será considerado APROVADO na Seleção Pública, o candidato que obtiver 50 (cinquenta) pontos

ou mais na Prova Escrila.
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5.2 Serão classificados somente os candidatos aprovados e a respectiva classificação observará a
ordem numérica decrescente da pontuação individualmente alcançada, considerando-se classificado em lo lugar
o candidato que obtiver maior soma de pontos e nesta oÍdem os candidatos serão convocados para
credenciamento junto ao CIEE e inicio do estágio.

5.2.1. Os candidatos que constam na lista de Classificação Final formam inclusive ,,Cadastro 
de

Reserva".

5.3 - A aprovação na Seleção Pública não assegura ao candidato a convocação imediata, mas apenas a
expectativa de ser convocado às vagas existentes e futuras, ficando a concretização deste ato condicionada à
necessidade e possibilidade da Prefeitura Municipal de Três de Maio.

5 4. A pontuação final dos candidatos da Seleção Pública será igual aos pontos obtidos na Prova
Escrita.

5.5. Em caso de EMPATE na classificação, terá preferência o candidato que tiver:
a) Maior nota em Conhecimentos Gerais;
b) Maior nota em Língua Portuguesa;

c) Maior idade;

d) Sorteio Público.

6 - DAS CONDIÇÔES PARA CONVOCAÇÃO E CREDENCIAMENTO
6.1. Serão conYocados para credenciamento de acordo com os números de vagas disponíveis, constantes

neste edital, os candidatos aprovados e que constam na lista de classificação em ordem decrescente de notas e

que formam, desta forma o "CADASTRO DE RESERVA", que terá prazo de validade de 12 (doze) meses,
passivel de prorrogação por igual período, a contar da data da publicação.

6.2. Os candidatos convocados para o credenciamento se obrigam a apresentarem, no ato do
credenciamento, sob pena de serem eliminados do processo seletivo:

a) Certidão, declaração ou atestado, emitido pelo estabelecimento de ensino, constando o curso e sua

respectiva duração, demonstrando estar o convocado regularmente matriculado e freqüentando as aulas;

b) Original e cópia reprográfica da cédula de identidade, do CPF e do n'do PIS/PASEP;

6.3. Os candidatos convocados para o credenciamento se obrigam a apresentarem ainda, no prazo de 30

(trinta) dias, a contar da data inicial do estágio, sob pena de desligamento, Termo de Compromisso de Estágio.

6.3.1. O candidato aprovado deverá, quando da assinatura do Termo de Compromisso, firmar
declaração de que não participa de outÍo estágio em qualquer outro estabelecimento público ou privado.

6.4. Perderá os direitos decorrentês da Seleção o cândidâto que:

6.4.1 . Não aceitar as condições de estágio estabelecidas pela Administração.

6.4.2. Recusar o credenciamento ou, consultado e credenciado, deixar de iniciar estágio nos prazos

estabelecidos no Edital de Convocação;

6.4.3. Não comprovar, como condição para o credenciamento, os requisitos estabelecidos neste Edital;

6.4.4. Deixar de apresentar no prazo indicado, os documentos constantes do subitem 6.2.

6.5. Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no subitem 6.2 e 6.4 será convocado o próximo

candidato entre os aprovados, observado a ordem de classificação final, para o credenciamento.

6.6. O candidato que, quando convocado não tiver interesse ou disponibilidade para assumir a vaga,
poderá, uma única vez, desde que manifestado por escrito, abdicar de assumir, passando automaticamente para o
final da hla.

6.7. Os candidatos aprovados serão convocados, exclusivamente oor e-mail e/ou telefone, em orderh

de classificação rigorosa para o credenciamento, conforme a disponibilidade de vagas.

6.8. Os credenciados deverão demonsÍar, sempÍe que solicitados, que se enconEam regularmente

matriculados e a inexistência de reprovação, por insuficiência de nota ou por excesso de faltas, no ano ou

semestre do curso que estejam fiequentando.

6.9. Os prazos previstos no subitem 6.3 poderão ser prorrogados a critério da Administração.

6.10. Os documentos elencados nos subitens 6.2 deveráo ser €ntregues na Secretaria Municipal de

Administração e serão exigidos apenas dos candidatos aproyados convocados para o credenciamento.
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7 - DO DESLIGAMENTO
7.1. O descredenciamento do estagiário dar-se-á:

7.1.1. A pedido do estudante, por escrito e com antecedência mínima de cinco dias úteis, da data
pretendida para o afastamento;

7.1.2. A pedido do supervisor de estágio do setor onde o estagiário ficará lotado:
a) em virtude de má conduta;
b) em virtude da utilização de materiais ou equipamentos disponibilizados no estágio em beneflcio ou

interesse pessoal;

c) em razão de cópia não autorizada ou di\ulgação de conteúdo de documento interno;
d) por tÍataÍ de interesses pa(iculares no ambiente de estágio;

e) por insuficiência de desempenho.

7.1.3. Automaticamente, na hipótese deste:

a) completar o curso de graduação;

b) não ter renovado a matrícula;

c) ultrapassar o número de cinco faltas no eslágio por semestre;

d) ter reprovação, por número de faltas ou insuficiência de nota, durante o período de estágio.

7.2. Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no item 7.1, será convocado para cÍedenciamento o

próximo candidato melhor classificado, observada a ordem de classificação final.

8 - DOS RECURSOS
8.1. Será admitido recurso dos interessados quanto ao gabarito e a classificação preliminar, conforme

prazo estabelecido no item l0 - cRoNoGRÁMA DE EXECUÇÀO DO PROCESSO SELETM.
8.2. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item acima.

8.3. O recurso deverá ser encamiúado por e-mail ao CIEE - RS, responsável pela realização deste

processo seletivo, através dos e-mails elemar.lenz@cieers.ors.br e tresdemaio@cieers.org.br, dentro das

seguintes especifi cações:

- nome do candidato;

- número de inscÍição;
- número do documento de identidade;

- telefone e e-mail de contato;

- a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.

a) Para cada questão deverá constar o número da questão, a alternativa assinalada pelo candidato e o

gabarito divutgado, em folha individual, com argumentação lógica e consistente.

8.4. Os recursos interyostos em desacordo com as especificações contidas neste capítulo não serào

avaliados.

8.5. Os acertos relativos à questão eventualmente anulada, serão atribuídos a todos os candidatos que

realizaram a mesma prova. No caso de haver alteração no Gabarito, todos os cartões de resposta serào

novamente corigidos de acordo com o Gabarito Oficial definitivo. No caso de haver anulação de alguma prova,

participarão da reaplicação das mesmas, somente os candidatos que compareceram para rea\izar as pÍovas,

quando aplicadas pela primeira vez.

8.6. No caso de provimento de recurso interyosto dentro das especificações, poderá, eventualmente,

alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá

ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.

8.7. Os recuÍsos interpostos fora do prazo não serâo âceitos. SeÍá considerada, para tanto, a data do

respectivo pÍotocolo.

9 - DAS DISPOSTÇÔES FINAIS
9.1. A inscrição importará no conhecimento das presentes insÍuções e na aceitação tácita das condições

da Seleção Pública, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes.
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9.2. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em
especial por ocasião da contratação, acalTetarão a nulidade da inscrição com todas as suas deco[ências, sem
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

9.3. O prazo de validade desta Seleção Pública será de 12 (doze) meses, contados da homologação de

seus resultados, podendo ser prorrogado por igual período.

9.4. A aprovaçâo do candidato nesta Seleção Pública não implicará na obrigatoriedade Ce sua

confiatação.

9.5. As convocações serão feitas exclusivamente por e-mail e/ou por telefone. portanto cabe ao

candidato manter atualizados seus dados como endereço, e-mail e telefones, estando ciente de que o nào

atendimento da convocação, nos prazos estabelecidos, poderá acaretar a sua eliminação do processo seletiyo.

9.6. Todos os âvisos e resultâdos oficiâis referentes a esta Seleção, serão publicados no Quâdro de

Publicâções Oliciais no saguão de entrada da Prefeitura Municipal de Três de Mâio, bem como no

endereço eletrônico dâ Prefeiturâ Municipal (ry\Mlü.Brnlrcsdcx0alqae \o Lir.k SeleçAo Páblict) e ro
CIEE-RS - PA Três de Maio e endereço eletrônico www.cieers.ors.br, em câráter informativo, sendo de

inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento.
9.7. A Administração reserva-se o direito de anular a Seleção, bem como adotaÍ providências que se

Íizerem necessárias para garantir a correção dos procedimentos a ela relativos ou dela decorrentes.

9.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria Jurídica do Município e o agente de integração

CIEE.

IO _ CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
PROCEDIMENTOS DATAS

Publicação do Edital do Processo Seletivo n" 056/2019 09/0512019

Período de lnscrição 13 a23105/2O19

Homologação das inscrições

Aplicação das provas 25105120t9

Divulgação dos gabaritos oficiais
Prazo limite para interposição de recurso do gabarito e da classificação

pÍeliminar
Até l7h00min do dia

28/0512019

Divulgação da classifi caçâo preliminar 29/05/2019

Prazo limite para interposição de recurso da classificação preliminar Até l7h00min do dia

30/0512019

Divulgação da classificação final 3y05/20t9

GABINETE DO PREFEITO ML]NICIPAL S DE MAIO EM 09 DE MAIO DE 2OI9

ALT IS ATTI
Prefeito Municipal

RS

Secretário Municipal de AdminisÍação
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