
EDITAL N° 001/2019

Estado de Rond6nia
Profeitura Munlc[pal de J[-Parana

0 MUNICIPIO DE Jl-PARANA, no uso de suas atribuic6es legais e tendo em vista o constante

da Lei n° 11.788 de 25/09/2008, torna ptlblico a abertura do Processo Seletivo para Selegao de

Estagiarios,  visando  atender as  necessidades  das  Secretarias,  de  acordo  com  as definig6es

deste edital.

1.1        0  Processo  Seleti\ro  e  regido  por este  edital,  promovido  pelo  Municfpio  de  Ji-Parana

aatraves das Secretarias Munlclpals dlscrlmlnadas no Anexo I e executado pelo Centre de

lntegragao  Empresa  Escola  CIEE,  visando  a  selegao  de  estagiarios  para  preenchimento  de

vagas e para cadastro reserva,

12        Podefao participar do processo seletivo, somente estudantes regularmente matriculadcLs

e  com  frequencia  efetiva,  que  estejam  frequentando  o  ensiro  regular  em   instituic6es  de

eeducacao superior, e educacao profissional/tecnico e de ensino medio.

1.3       0 Processo seletivo contafa com uma central de Atendimento rna unidade de operacao

do CIEE, atraves do e-mail: Ds.ii-Darana®ciee.ora.br

1.4        Primeira  fase.  obrigat6ria,  eliniinat6ria  e  classificat6ria,  sera  planejada,  executada  e

acompanhada  pelo  Centro  de  lntegraeao  Empresa  Escola  -  CIEE,  mediente  realizacao  de

prova opetiva;
1t5        Segunda fase,  facultativa,  classificat6ria,  ficafa  a cargo  da  cada  secretaria  solicitante,

que ocorrefa  mediante  entrevista,  a crit6rio do secretario/comissao,  ci+jo objeti\ro sera verificar

a adequacao do perfil do candidate ds atividades a serem desempenhadas,  podende inclusive

dispensar esta segunda fase,  aceitando,  desde logo,  o candidate aprovado  ne  primeira fase,

conforme ordem de classificaeao.

2.1.1     Requisitos dos criterios mlnimos para as inscrig6es

/   Estar regulamente matriculado em  curso de graduagao  de estabelecimento  de  Ensino

Superior,  Ensino  T6cnico  ou  Ensino  M6dio  autorizado  e  reconhecido  pelo  MEC,

estejam cursando, no mlnimo 20% do seu curriculum escolar, em area relacionada

as atividades, programas,  planos e projetos desenvolvidos pelas Secretarias,

/frneeqxu°e|farefet,vamenteocursoemqueestamatrlculado@
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/   Ter, preferencialmente, idade minima de 18 (dezoito) anos.

/   Nao tor antecedentes criminais, comprovado pela Justice Estadual e Federal.

/   Tor disponibilidade para estagiar em regime de 20 horas semanais.

/   Residir ou ter disponibilidade de estagiar o municipio de em Ji Parana.

/   Nao  ter  realizado  esfagio  por  perlodo  igual  ou  superior  a  2  anos  na  Prefeitura  ou

Secretarias no municrpio de JI Parana consecutivo ou nao.

/   Nao esta no dltimo ano/semestre do curso.

2.2    DO EXERC[CIO:

0 estagiario tefa exerclcio nas secretarias, desenvolvendo suas atividades nos perfodos diumo

e/ou vespertino, de acordo com o hofario de funcionamento da unidade desde que compativel

com o hofario escolar do estagiario.

3.1        As inscrio6es podefao ser efetuadas gratuitamente no perfodo de 07 do )anolro a 20 do

janelro de 2019, at6 is 23h59mln horas, hofarlo de Bras«la, ro site do Centre de lntegragao
Empresa Escola -CIEE atrav6s de endereeo:  \Ar`Ar`mclee.ore.br.

32       Ap6s a inscrigao, nao sera permlt!do ao(a) candidato(a) alterar os dados infomados.

33       A   lnscrie5o   que   nao   atenda   a   todos   os   requlsltos   fixados   neste   edltal   sera

automatlcamente canoelada.

3A       0   Centro  de   lntegracao   Empresa   Escola   -   CIEE   nao  se   responsabilizafa   por

solicitaoao de inscrieao via internet nfo recebida par motivos de ordem t6onica, tais como:

falha  dos  computadores,  do  sistema  de  comunicacao  de  dados,  congestlonamento  das

linhas de comunicagao e falfa de energia.

4.1.  0  estagio tefa dura9ao de 01  (urn) ano,  podendo  ser prorrogado  par  mais 01  (urn) ano,

mediante avalia8ao de desempenho e interesse da cada Secretaria.

4.2.   A   carga   hofarla   semanal   sera   de   20   (vinte)   horas   distribuldas   nos   hofarlos   de

funcionamento do 6rgao e compativel com o hofario escolar do estagiario.

4.3. 0 estagiario percebefa. a tltulo de bol§a-auxilio, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao

estudante do Ensino Superior e R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao estudante de ensino m6dio

e t6cnico, referente a 20h semanais.

4.4.  Sera  considerada,  para  efeito de  calculo do  pagamento da  bolsa,  frequencia  mensal

estagian.o, deduzindo-se os dias de faltas nao justificadas.

4.5. 0 auxilio- transporte sera atrav6s da entrega de vale transporte./
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4.6.       O esfagio remunerado de que trata o presente edital nao gera vlnculo empregatfcio de

qualquer  natureza  com  as  Secretarias,  encerrando-se  toda  e  quaisquer  rela96es  tao  logo
cumpridas as etapas nele previstas, sem direito a indenizacao a qualquer tftulo que seja.

4.7.       Podera  ser cancelado o estagio e  rescindido o Termo de Compromisso na ocorrencia

dos seguintes casos:

a) automaticamente, ao termino do estagio;

b) a qualquer tempo no interesse e conveniencia da Administraeao;

c) depois de decorrida a tenga parte do tempo previsto para duraeao do estagio, se comprovada

a insuficiencia na avaliaeao de desempenho no 6rgao ou entidade ou na instituicao de ensino;

d) a pedido do estagiario;

e) em decorfencia do descumprimento de qua[quer compromisso assumido na oportunidade da

assinatura do Termo de Compromisso;

f)  pelo  nao comparecimento,  sem  motivo justificado,  por mais  de  cinco  dias  consecutivos  ou

nao no perrodo de urn mss, ou por trinta dias durante todo o perlodo do estagio;

g) pela intermupeao do curso na instituicao de ensino a que pertenca o estagiario; e
i) por conduta incompativel com a exigida pela Administra9ao.

4.8.       Em  qualquer  das   hip6teses  dispostas   no  subitem   precedente,   a  cancelamento  do

esfagio devefa estar devidamente fundamentado e evidenciados os mctivos.

5.1.      A  seleeao  de  que  trata  este  edital  compreendefa  da  primeira  etapa  classificat6ria  e

eliminatdria, por meio de Pro`ra de ungua Portuguesa ® lnformatlca.

52.      Segunda   fase   facultativa   e   classificat6ria,   constituida   de   entrevista,   a   criterio   do

dirigente da secretaria solicitante.

53.      A  Prova  Objetiva  constara  de  20   /vinte`  auestdes.   sendo  10  (dez)  de  Llngua

Portuguesa  (Ortografia,  Sin6nimos  e Antonimos;  Figuras  de  Linguagem;  Pontuaoat);  S`+jeito;

Crase; Concordancia e Regencia); e 10 (dez) de lnformatlca (Microsoft Word, Excel e lntemet

de 2016).

5A      A pontuaoao maxima sera de 20 pantos, de carater classificat6rio.

5.5.      0  processo  de  sele§5o  criafa  uma  lista  de  espera  por cursos,  sendo  convocados  os

cacandidatosdeacordocomexistenciadevaga,

5.6.      A prova objetiva tera duragao de 2 horas  e sera  realizada  ro dia 27 de janeiro de

2019, ds 9 horas hofario Local, no Municfpio de Ji-Parana-RO.

5.7.       O candidate devefa acessar o site do CIEE -www.ciee.ora.br, a partir do

5a:e[roo2::d:daartaovdeer;f:::I:Lopcaar,edc:rp::v,:ca,des,gnad7area,,%
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antecedencia  minima  de 40  (quarenta)  minutos  do  hofario  fixado  para  seu  infcio,  munido  de

caneta esferogfafica de tinta azul ou preta e de documento de identidade original com fcto.

5.9.       0   caderno   de   Quest6es   e   o   Gabarito   serao   divuleados   no   Portal   do   CIEE

(www.ciee.ore.br),  ro dia 28 de janelro de 2019.
5.10.    0  prazo  para  interposicao de  recursos sera  no  dla 29  de janelro  de 2019.a partir

da divutoaoao do caderno de quest6es e gabarito.

5.11.    Os   recursos   da   prova   objetiva   deverao   ser  feitos   por   meio   de   Requerimento

totalmente  preenchido,  disponlvel  para  download  no  Portal  do  CIEE  e  enviado  pare  a

Central   de   Atendimento   ne   Unidade   de   Operagao   de   CIEE,   atraves   do   e-mail:   Q§j[

Darana@ciee.ora.br ate as 16hoo do dia 29 de janeiro de 2019,  horario Local.

5.12.    0 gabarito publicado podera ser alterado, em funeao dos recursos interpostos.

5.13.    A  la  Fase  (prova  objetiva) classificara os  candidatos  levando-se  em  consideraeao

os pontos obtidos nos testes aplicados.

5.14.    Serao emitidas dues listagens de candidatos aprovados:  uma listagem geral e uma

listagem  dos  candidatos  com  deficiencia,  sendo  os  candidatos  classificados  por  ordem

decrescente de pontos obtidos, observando-se a ponfuagao total obtida

5.15.    Havendo empate na classificaeao,  proceder-se-a ao desempate utilizando o crit6rio

de maior idade, mator nota de Portugues e  mais adiantado no ourso.

5.16.    Quando de preenchimento das vagas, o candidate sera convocado para a 2a Fase -

entrevista  individual,  que  obedecera  a  lista  classificat6ria  da  primeira  fase  e  o  candidate

podefa ou nao ser aprovado.
5.17.    A   publicag5o   do   Gabarito   Oficfal   e    Lista   de   Classificagao   Preliminar   serao

divutoadas a partir de 12 de fevereiro de 2019, ro site do CIEE www.ciee.ore.br.

5.18.    Os recursos da  lista de classificacao deverao ser feitos por meio de  Requerimento

totalmente  preenchido,  disponlvel  para  download  no  Portal  do  CIEE  e  enviade atraves de

e-mail:  Ds.iiroarana®ciee.oro.br  ate  as   16hoo  do  dia  13  do  feverelro  de  2019  horarlo

Local.

5.19.    A publica9ao da  Lista  de  Classificacao  Firral  sera  divulgada  no dia  19  de feverelro

de 2019 no site www.ciee.ore.br.  n5o cabendo mais recursos,

5.20.    0  processo  seletive  tefa  validade  de  12  (doze)  moses,  podendo  ser prorrogado  uma

ui]nica vez por igual perfodo.
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6.2       As secretarias reservam-se ao direito de proceder a assinatura do contrato de Esfagio

na medida do interesse e das necessidades do serviap.

6.3       As convoca96es senao realizadas de acordo com a necessidade do preenchlmento das

vagas, via e-mail e 2 ligag6es sendo uma tentativa no hofario da manha e outra a tarde.

6.4       0  (a)  candidato  (a) convocado  (a) tefa  ate  cinco dias  dteis,  ap6s a  convocacao,  para

enviar as documentac6es para formalizacao do Contrato de Estagio.

6.5        0 nao envio do (a) candidato (a), dentro do prazo acima descrito,  implicafa a perda da

vaga, motivando assim, a convocacao do (a) pr6ximo (a) candidato (a).

6.6        No  ate  da  assinatura  do  Contrato  de  Estagio  o  candidato  devera  ter  os  mesmos

requisites da inscricao e apresentar originais e uma c6pia dos seguintes documentos:

a)   C6dula de ldentidade (RG);

b)    CPF;

c)   Comprovante de residencia atualizado;

d)   Declaracao de comprovacao que esta regulamente matriculado;

6.7       0s  candidatos  com  deficiencia  deverao  apontar, no  ato  da  lnscrl§ao,   em  campo

especffico, o tipo de deficiencia, e se ha necessidade de prova especial, tempo adicional,  bern

como  a  descricao  do  ntlmero  do  CID  (Classificagao  lnternacional  de  Doeneas),  cont!do  em

[audo medico.

6.8       0s candidatos com deficiencia que forem aprovados no processo seletivo constarao de

listagem geral com a divulgaeao do resultado,  registrada a respectiva classificaeao, figurando,

tambem, em listagem distinta, dentre os candidates inscritos nessa condigao.

6.9        Caso  nao  existam  candidatos  com  deficiencia  aptos  e  em   ntlmero  suficiente  para

preenchimento  das  vagas  que  vierem  a  surgir  durante  o  prazo  de  validade  do  processo
seletivo, sefao convocados os candidatos nao deficientes de necessidades especiais.

6.10     0s(As) candidates com deficiencia devefao entregar, no ato de sua contratacao, laudo

medico emitldo nos tiltimos 12 (doze) meses, o qual devefa constar:

6.10.1  0  nome  completo  do  paciente,  bern  como  sua  inscri8ao  no  Cadastro  de  Pessoas

Fisicas - CPF;

6.10.2 A esp6cie,  o grau ou o nivel de deficiencia,  ben como a descricao do ndmero do CID

(Classificagao lnternacional de Doencas);
6.10.3  A identificacao do medico,  bern como a sua  inscricao  no CRM -Conselho  Regional de

Medicina e assinatura.

6.11      0s(As)  candidates(as)  que  nao  entregarem  o  laudo  medico  serao  rep

lista geral.

6rAAv~rfu®rv%hasefyrtynITnyha.drkekyde'°OvNF:P,
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obrigac6es estabelecidas  neste  Edital  e demais documentos que  o  integram,  nao  podendo a

(a) candidate (a) alegar o seu desconhecimento.
6.13     A  lnexatidao  de  aflrmativa  ou  a  falsificacao  de  documentos.  ainda  que  verificada  a

posten.on., implicarao a eliminacao sumaria do (a) candidato (a).

6.14     Qua[quer alteragao necessaria ao presente certame dar-se-a mediante novo Edital.

7.1.      As  Secretarias  de  Ji-Parana  e  o  CIEE  nao  se  responsabilizam  por  solicita96es  de

inscri9ao  e  provas  nao  recebidas  por  motivo  de  ordem  fecnica  dos  computadores,  falha  de

comunicacao,  congestionamento  das  linhas  de  comunicacao,  falta  de  energia  eletrica,  bern

come de outros fatores de ordem tecnica, que impossibilitem a transferencla de dados;

7.2.       E  de  lnteira  responsabilidade  do  (a)  candidato  (a)  acompanhar todas  as  informa96es

complementares,  referentes ao  Edital do  Processo Seletivo  para  Contrataeao  de  Estagiarios,

que sejam publlcadas no endereco eletronico: www.clee.erg.br.
7.3.       0 lnfclo do esfagio ficafa condicionado aos tramites lnstituclonais para tal procedimento.

7.4.      A classlficaoao da selegao dos estagiarios nao assegurafa ao (a) candidato (a) o dlreito

a  vaga,  mas  apenas  a  expectativa  de  celebrar o  contrato  de  esfagio.  segundo  a ordem  de

classificacao;

7.5.      A  concretizacao  desse  ato flcafa  condicionada  a  observancia

pertinentes e, assim como, ao interesse, I.urzo e conveniencia das secret

; :     ::tecaE§do,:a::i:rsaor: :emfav:::'rg:::satpae:oe:'uEaEpubiicacaor

7,',

s  disposic6es  legais

as.
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ANEXO I -VAGAS E CURSOS

SECRETARIAS QUANTIDADE CuRSOS/AREA DE ESTAGIO NivEL

SEMAS

4 ENSINO  MEDIO ENSINO  MEDlo

2 SERvl¢O SOCIAL SUPERIOR

2 PEDAGOGIA SUPERIOR

2 PSICOLOGIA SUPERIOR

SEMFAZ

1 ENSINO  MEDIO ENSINO  MEDIO

4
ADMINISTRA¢A0  DE  EMPRESA CIENCIAS

SuPERIOR
CONTABEIS OU  DIREITO

SEME'A

2
TECNICO  EM  FLORESTAS  E/Ou  ENSINO

ENSINO  MEDIO
MEDIO

1 BIOLOGIA SUPERIOR

2 ENGENHARIA AMBIENTAL SUPERIOR

CGM

1
TECNIC0  EM  INFOF"ATICA  E/OU  ENSINO ENSINO

MEDIO MEDIO/TECNICO

1 ENGENHARIA CIVIL Ou  ARQUITETURA

SUPERIOR1 SISTEMA DE  INFORMACAO

1 CIENCIAS CONTABEIS

IVIARIA S6NIA GRANDE A FERREIRA
SecretariaMunicipald\A:i;istenciasocial


