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EDTTAL DE pRocEsso sELETrvo DE EsrAcrAnros Ne 03/2019

n cAvnnn MUNtctPAL DE TAUBAT(, por interm6dio do CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO rUenrsn
ESCOLA, nos termos da Lei ns tL.788l2OO8, da Resolugdo ne 184/2015 e da Portaria ns 99/2018, faz
saber que se encontram abertas as inscrigdes para Est5gio n6o Obrigat6rio - Remunerado, conforme as

disposig6es abaixo:

1. DrsPosre6EsPRELrMrNARES

1.1. O Processo Seletivo serd realizado pelo Centro de lntegragSo Empresa Escola-ClEE.

1.2. O presente processo de selegdo visa o preenchimento das vagas de estdgio relacionadas no item
l-.3, bem como a formagio de cadastro de reserva observando o prazo de validade deste Edital.

As quantidades de vagas previstas s6o as estabelecidas no quadro aseguir:

2. REqUTSTTOS PARA TNSCRTGAO

1.3.

2.t. O estdgio destina-se exclusivamente aos estudantes regularmente matriculados nos cursos
vinculados ao ensino pdblico ou particular nas lnstituig6es de Ensino de nivel superior para os

cursos descritos no item 1.3 deste edital e com frequ6ncia efetiva, observando a politica de Estdgio

de cada lnstituigSo de Ensino e em conson6ncia com a Lei 11-.788/08, em especial o Art. 1e, 5 2s da

mencionada legislag5o.

A inscrigSo 6 gratuita e o candidato deverd encaminhar obrigatoriamente, para efetivar sua

inscrigSo, os documentos listados no item 4.1.

Os candidatos deverSo estar matriculados em instituig6es oficiais de ensino e que mantenham
conv6nio com o Agente de lntegragSo - Centro de lntegragSo Empresa Escola.

Enquanto n5o vencido o prazo de validade deste processo seletivo, os candidatos classificados e

ainda n5o admitidos poder6o ser convocados.

Nos termos do Art. 17, 5 5e, da Lei ne 11..788/2008, ficam asseguradas LOo/o (dez por cento) das vagas

oferecidas is pessoas com deficiEncia.

O candidato com defici6ncia participard do processo seletivo em igualdade de condig6es com os

demais candidatos no que se refere aos crit6rios de classificagSo e aprovagSo no processo.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Nivel Curso Requisito Vagas
Jornada
Semanal

Superior ComunicagSo Social - Jornalismo
19, {9 ou 5e

semestres

3 Vagas +

Cadastro reserva
20 horas

Superior Direito
z[9, !9 ou 59

semestres
Cadastro reserva 20 horas

2.6.



2.7. Caso nao existam estudantes com defici€ncia aptos e em nimero suficiente para preenchimento

das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do Processo Seletivo, serao convocados

estudantes da lista geral.

J. DAS TNSCRTG6ES

3.1. As inscrigSes ficareo abertas no periodo de 28 de Agosto de 2019 a 10 de Setembro de 2019, at6

As 23h59 (horiirio oficial de Brasilia/DF).

3.1.1. o candidato trans (travesti, transexual ou transg6nero) que deseiar atendimento pelo NoME

SOCIAL e ainda neo possui os documentos oficiais retificados com o seu nome poderd solicitS-lo pelo

e-mail atendimento.taubate@ciee.org.br at6 o dia 10 de Setembro de 2019'

3.1.2. Neo serao aceitas outras formas de solicitaEao de atendimento pelo nome social, tais como: via

postal, telefone ou fax. o clEE reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que

atestem a condiEso que motiva a solicitaqao de atendimento declarado'

3.1.3. O candidato nesta situaeao deverd realizar sua inscrigao informando seu nome civil no campo

nome completo, ficando ciente de que o nome social enviado no e-mail serd utilizado em toda a

comunicagSo priblica do processo seletivo, sendo considerado o nome civil apenas para as etapas

internas (folha de resposta e lista de presenga), para a devida identificageo do candidato, nos termos

legais.

3.2. As informagdes prestadas na ficha de inscrigeo sereo de inteira res po nsa bilidade do candidato,

dispondo o clEE do direito de excluir do processo seletivo aquele que n5o preencher os dados de

forma completa e correta.

3.3. Os candidatos com deficiencia deverSo indicar no ato da inscrigSo, em campo especifico, o tipo de

deficiencia, sendo comprovada na ocasiSo de sua contrataceo mediante laudo m6dico atestando a

esp6cie e o grau ou nivel da defici6ncia, com expressa refercncia ao c6digo correspondente da

Classificagdo lnternacional de DoenCa - ClD, bem como a provdvel causa da deficiencia, emitido nos

Ultimos 12 (doze) meses.

3.4. Nio atendendo o disposto no item acima, o candidato n5o concorrerd is vagas asseguradas para

deficientes.

J.5. E de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicaESo de todos os atos, editais,

comunicados e/ou qualquer divulgageo referente a este processo seletivo no site do clEE

www.ciee.o rg. b r.

oos DocUMENTOS PARA INSCRICAO

Os documentos abaixo deverSo ser enviados no e-mail atend imento.tau bate@ciee.o rg. br, durante

o periodo de inscrigeo, descrito no item 3.1 deste edital:

Certideo das notas (c6pia do hist6rico escolar) obtidas nos 2 (dois) tlltimos semestres;

C6pia da carteira de identidade e CPF;

Ficha de inscriCeo devidamente preenchida (Anexo I deste edital);

Nao serao aceitos documentos enviados fora do prazo estabelecido no item 3.1 deste

edital, sendo de inteira responsabilidade do candidato o envio dos documentos para efetivar e

validar a sua inscrisao neste processo seletivo.

a)

b)
c)



5. DA SELECAO

5.1. O Processo de SeleESo ser6 feito pelo CIEE - Centro de lntegraqSo Empresa Escola, por intermedio
de avaliagSo curricular, adotando-se o crit6rio de maior m6dia aritm6tica simples das notas
obtidas nos dois riltimos semestres, para a organizagSo da lista de classificagao, que serd feita em

ordem decrescente.

5.2. Somente ser6 considerado aprovado o candidato que obtiver m6dia igual ou superior a 5,0 (cinco).

5.3, Para efeito de apuraqSo da m6dia aritm6tica das notas serSo adotadas 02 (duas) casas decimais,

nos termos da norma ABNT N8R5891.

5,4. Terii sua inscrigao anulada e serd automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato
q ue:

d Neo entreBar a documentageo completa conforme item 4.1 deste edital;
b) Nao entregar a documentag5o durante o periodo previsto no item 3.1 deste edital;
c) Entregar documentos ileglveis.

5.5. Em caso de empate na classifica95o, o desempate se16 feito pelos seguintes crit6rios:

a) Estudante matriculado em semestre mais adiantado no curso;

b) Estudante de maior idade.

6. DO RESULTADO PROVIS6RIO

6.1. A divulgageo das listas elaboradas pelo CIEE, em ordem decrescente de classificageo das medias

obtidas, serd feita no Portal CIEE www.ciee.ors.br no dia 16 de setembro de 2019.

6.2. Sereo publicadas duas listas de classificag5o: a lista geral, contendo a pontuageo de todos os

candidatos, inclusive a dos portadores de deficiencia, e a lista especial, contendo somente a

pontuageo destes 0ltimos.

7. DOS RECURSOS

7.1, O candidato poderd interpor recurso em relageo a sua colocagSo na lista de classificados, por

motivo de erro no c6lculo de sua m6dia final, via e-mail atendimento.taubate@ciee.orR.br, no dia 17

de Setembro de 2019.

7.2. O modelo de formuldrio para interposieeo de recurso estard disponivel no portal www.ciee.org. br.

8. DO RESUTTADO FINAL

E.l. Sereo elaboradas pelo CIEE duas listas de classificag6o, em ordem decrescente das m6dias obtidas,
nos termos deste edital, divulgadas por meio do Portal CIEE www.ciee.ors,br. no dia 23 de
Setembro de 2019.

8.2, A primeira lista conter6 a pontuagao de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com

defici6ncia, e a seBunda, somente a pontuageo destes iltimos.



9.

9.1.

9.2.

DA CONVOCACAO DOS CLASSIFICADOS

Sereo considerados os telefones e enderegos de e-mails registrados pelo candidato em sua ficha de

inscrigeo para realizaCeo da convocageo.

os candidatos serSo coNVocADoS pelo clEE, de acordo com a ordem de classificagao e surgimento

de vagas, das seguintes formas:

a) por contato telefonico: serSo realizados dois contatos telefonicos, um pela manh6 e um no

periodo da tarde, e o estudante terd o prazo de 48 horas para retirar o Termo de Compromisso

de Estdgio, sob pena de perder o direito i vaga;

b) Por e-mail: ap6s o envio do e-mail, o estudante terd o prazo de 48 horas para retirar o Termo

de Compromisso de Estdgio, sob pena de perder o direito A vaga.

9.3. No caso de o candidato n5o ser localizado nas tentativas de contato realizadas pelo CIEE, ap6s 48

horas do envio da mensagem eletrOnica, seu nome permanecerS na lista de classificados

aguardando o surgimento de nova oportunidade e o candidato com classificaeao imediatamente

posterior serd convocado.

9.4, Em caso de reincidancia de nao atendimento A convocaqeo, nos termos do subitem 9.3, o candidato

serd, automaticamente, eliminado do processo seletivo.

9.4.1. o centro de lntegraceo Empresa-Escola e a camara Municipal de Taubat6 nao se

responsabilizam por eventuais preiuizos ao estudante decorrentes de:

a) Telefone n5o atualizado;
b) E-mail n5o atualizado;
c) Recado n5o recebido.

9.5. Caso a jornada de estdgio seja incompativel com os hordrios de atividades escolares ou acadamicas,

o candidato permanecerd na lista de classificagSo aguardando o surgimento de vaga compativel.

9.6. O candidato que tiver interesse em solicitar sua realocagdo para o final da lista de classificados

poderd faz€-lo uma 0nica vez, desde que realize tal pedido formalmente junto ao clEE'

9.7. O candidato deverd ter idade igualou superior a 18 (dezoito) anos na data da convocagSo.

9.8. Ap6s a convocageo, os candidatos deverSo comparecer ao clEE no prazo de 48 horas para a

retirada do Termo de Compromisso de Estiigio, quando deverSo apresentar os seguintes

docu mentos:

a) C6pia de RG e CPF;

b) Declaraeeo escolar atualizada, comprovando o semestre em curso.

9.9. O primeiro candidato com deficiCncia classificado no processo seletivo serd convocado para ocupar

a 1oe (d6cima) vaga aberta por curso, enquanto os demais candidatos com

defici6ncia classificados serSo convocados para ocupar a 2Oe (vig6sima), 303 (trig6sima) e

assim sucessivamente, observada a ordem de classificagSo, relativamente ao surgimento de novas

vagas, durante o prazo de validade do processo seletivo.

10. DOS REQUISITOS PARA ADMISSAO AO ESTAGIO

10.1. Para ser admitido no estegio, o candidato previamente selecionado e convocado dever6

comparecer na c6mara Municipal de Taubat6, munido do Termo de compromisso de Estdgio, em 4

vias, expedido pelo CIEE para coleta de assinaturas.



10.2. Posteriormente, dever6 coletar a asslnatura da lnstituigeo de Ensino observando o prazo
mdximo de 15 dias corridos para iniciar as atividades.

10.3. A contratageo de estagidrio ser6 feita mediante Termo de Compromisso, no qual devereo constar
as seguintes informag6es:

a) ldentificaeeo do estagiSrio e do curso;
b) Men95o de que o estdgio nao acarreta16 qualquer vinculo empregaticio;
c) Valor da Bolsa mensal;
d) Carga Horiria;
e) Durageo do Est6gio;

0 Direitos, deveres e proibig6es do estagidrio;
g) Mengao do contrato ou convenio a que se vincula;
h) Assinaturas do estagi6rio, do responsdvel pelo 6195o ou entidade e da instituig6o de ensino.

11. DAS TNFORMACoES GERATS

11.1. A Duracao do estdgio ser6 de at6 02 (dois) anos consecutivos, sem prorrogaeeo, e com vigancia
minima de 04 (quatro) meses, exceto para o estagiSrio com defici6ncia.

11.2. A carga hordria do estdgio serd cumprida no periodo de 04 (quatro) horas diirias, totalizando 20
(vinte) horas semanais, com ho16rio a definir pela Camara Municipal de Taubat6.

11,3, O estagiiirio recebere bolsa-auxilio correspondente a RS 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

mensais, bem como auxilio transporte no valor de RS 105,00 (cento e cinco reais) ao mds,

considerando para esse fim os dias em que ocorreu a efetiva atuaCeo do estagi6rio, podendo ser

descontadas as faltas nao justificadas.

11.4. A realizagSo do estdgio nao estabelece vinculo empregat(cio do estudante com a Camara
M unicipal de Taubat6.

11.5. O aproveitamento dos candidatos aprovados obedecerd rigorosamente i ordem de classificagSo

final.

11.6. O processo seletivo terd validade de 01 (um) ano, a contar da data de homologaESo do

resultado final e poderd ser prorrogado por igual periodo, a crit6rio da Camara Municipal de

Taubat6.

11.7. A Camara Municipal de Taubat6 reserva-se o direito de convocar candidatos em nImero que

atenda As necessidades e de acordo com a disponibilidade orgamentdria e a existencia de vagas de

estdgio.

11.8. Os casos omissos ou outros que porventura surgirem sereo resolvidos pela Camara Municipal de

Taubat6 em conjunto com o CIEE.

Taubat6, 21de Ag

,x"'
Municipal de Taubat6
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Formu[lrio de peerdrhentooh[atorio e com kta @iuel

NOME:

NOME SOCIAL:

FTLIACAO:

DATA DE NASCIMENTO: IDADE:

CP F:

TEL. RESIDENCIAL:

E-MAIL:

CELU LAR:

EN DERECO RESIDENCIAL:

BAIRRO: CIDADE: CEP:

CURSO:

rNsrrurcAo DE ENSINO:

ANO OU SEM ESTRE: HORARIO DE AULA

DISPONIBILIDADE DETURNO PARA ESTAGIAR: ( )MATUTINO ( )VESPERTINO

coNcoRRE coMo PoRTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS? ( )SlM ( )NAO

Declaro, ainda, que disponho de 04 (quatro) horas diirias, para dedicagSo exclusiva ao estcgio e que preencho os

requisitos estabelecidos no Edital ne 03/2019 para a admisseo ao estSgio na camara Municipal de Taubat6'

Data de

Assinatura


