
PREFEITURA DE S.•O IOSl• DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINAN(•AS

DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIO N °- 03/2019

A Prefeitura de S•o Jos• dos Campos e o Centro de Integra•o Empresa-Escola - CIEE nos termos do

disposto nas Leis n -° 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, e n °- 7735/08, de 18 de dezembro de

2008, fazem saber da abertura de processo seletivo para est•igio remunerado conforme a seguir

disposto.

1 - DISPOSI(•OES GERAIS

1.1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Est•gio para os cursos abaixo

relacionados:

Nivel

M•dio

T•cnico

T•cnico

Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

[ Superior

Curso

Ensino M•dio

T•cnico de Administra•o
T•cnico em Seguran•a do Trabalho

Administrac;•o e afins (*)

Direito (4-0 ano e 5o- ano)

Educa•o Fisica - Bacharel (a partir do 6° sem)

Engenharia El•trica

Inform•tica e afins (**)

Jornalismo

Pedagogia - Regi•o Centro

Pedagogia - Regi•o Leste

Pedagogia - Regi•o Sul

Pedagogia - S•o Francisco Xavier

t Vagas

01

01

01

10

O5

01

01

03

01

03

10

10

01

Jornada Di•ria

4h ou 6h

4h ou 6h

4h ou 6h

4h ou 6h

4h ou 6h

4h ou 6h

4h ou 6h

4h ou 6h

4h ou 6h

6h

6h

6h

6h
(*) Considera-se como Administra•do e afins os seguintes cursos: Administra•6o de Empresas, Administra do POblica, Gestdo Empresarial,

Gest6o de Empresas, Gest•o de Negdcios, Empreendedorismo, Logistica, Recursos Humanos, Gest6o POblica e Gest6o de Pequenas e

M•dias Empresas, Gest6o da Produ•6o Industrial, Gest6o Financeira, e outros.

(**) Considera-se como Informdtica e a•ins os seguintes cursos: Engenharia de Computa•do, Processamento de Dados, Tecnologia da

Informa•6o, e outros.

1.2. A celebra(;•o do Acordo de Coopera(;•o e Termo de Cornpromisso de Est•gio ser• de acordo corn

a Lei Municipal n -° 7.735/08, de 18 de dezembro de 2008.

1.3. Poder• ser exigido do estudante de Direito de 4 -0 e 5o- ano a apresenta•o da Carteira de Estagi•rio da

OAB no prazo de 4 (quatro) meses ap6s a celebra(;•o do Termo de Compromisso de Est•gio, a crit•rio da

Prefeitura, e sob pena de ter o referido Termo rescindido.

1.4. Ser• concedido o valor referente a Bolsa Auxilio:

1.4.1. para ensino superior corresponder• a R$ 899,51 por m•s, para jornada de 6 horas/dia, e R$

599,69 por m•s para jornada de 4 horas/dia.
1.4.2. para ensino m•dio/T•cnico corresponder• a R$ 624,68 pot m•s, para jornada de 6 horas/dia, e

R$ 416,45 por m•s para jornacla de 4 horas/dia.
1.5. Ser• conceclido o valor referente ao Ticket Alimenta(•o de R$12,36 por dia de estagio realizado

i
para jornada de 6 horas/dia e de RS 8,50 por dia para jornada de 4 horas/dia.
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1.6.0 auxilio transporte sera concedido conforme art.7 ° da Lei Municipal 7735/08.

2 - DA INSCRI•AO

2.1. A inscri•o dever• ser efetuada a partir das 14 horas do dia 12J•J__2019 at• •s 23 horas do dia

•, atrav•s da internet no site www.ciee.org.br.

2.2. Para efetuar a inscri•o, o candidato que n•o tiver acesso • Internet poder• utilizar os

equipamentos p6blicos disponiveis nos seguintes Iocais:

- Pa(•o Municipal de S•o Jos• dos Campos - andar t•rreo - Rua Jos• de Alencar, 123 - Vila Santa Luzia;

- Shopping Centro- Acessa SP (parceria corn o Governo do Estado de S•o Paulo) - Rua Rubi•o J6nior,

84, Piso 02, Sala 54, Centro,

- Alto da Ponte- Prodec Norte I - Rua AIziro Lebr•o, s/n-°;
- Dom Pedro I - Espaqo Cultural Fl•vio Craveiro- Rua L•nin, 200;

- Parque Interlagos - Prodec Sul II - Rua Nicanor Reis, 578;

- Jardim das Ind6strias - Biblioteca P6blica Helio Pinto Ferreira - Rua Professor Henrique Jorge

Guedes, 57;

- Parque Novo Horizonte- Prodec Leste I - Rua dos Vidraceiros, 127;

- Bosque dos Eucaliptos - Espa(•o Cultural Tim Lopes - Avenida Ouro Fino, 2520;

- S•o Francisco Xavier - Pra(•a C6nego Manzi, 140;
- Centro da Juventude- Rua Aurora Pinto da Cunha, 131;

- Eug•nio de Melo - Biblioteca Pdblica Helena Molina - Pra(•a Emilia Molina, 77.

2.3. S•o requisitos para inscri(•o e contrata•o:
a) idade minima de 16 anos;

b) ser brasileiro ou estrangeiro com visto de perman•ncia no pais;

c) residir na cidade de S•o Jos• dos Campos;

d) estar regularmente matriculado no ano letivo da contrata(•o;

e) n•o ter realizado est•gio por periodo igual ou superior a 02 (dois) anos na Prefeitura de S•o Jose

dos Campos, consecutivos ou n•o.
2.4. •,s pessoas com defici•ncia ser•o asseguradas 10% das vagas na presente sele(•o, conforme art.

17, §5 °- da lei 11.788/2008.
a) O candidato corn defici•ncia dever• apresentar o laudo no dia da convoca(;•o, sob pena de n•o ser

beneficiado do item 3.9.

b) O laudo apresentado dever• ter sido emitido nos •ltimos 12 (doze) meses.

2.5. As pessoas com defici•ncia participar•o em igualdade de condi(;6es com os demais candidatos no

que se refere a conteddo, avalia(;•o, durag•o, hor•rio e local de realiza(;•o da prova.

2.6. O candidato trans (travesti ou transexual) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL e ainda n•o
possui os documentos oficiais retificados com o seu nome, poder• solicit•-Io pelo e-mail

prefeiturasjc@ciee.org.br at4 o dia 01 de dezembro de 2019.

2.6.1. N•o ser•o aceitas outras formas de solicita(•o, tais como: via postal, telefone ou fax.

2.6.2. O candidato nesta situa(•o dever• realizar sua inscri•o informando seu nome civil no campo nome

completo, ficando ciente de que o nome social enviado no e-mail, ser• utilizado em toda a comunica(;•o

p6blica do processo seletivo, sendo considerado o nome civil apenas para as etapas internas (folha de

resposta e lista de presen(•a), para a devida identifica(;•o do candidato, nos termos legais. •j\
I



PREFEITURA DE S.•,O JOSI• DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GEST•.O ADMINISTRATIVA E FINAN•,S

DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS

2.7. No ato da inscri(•o o(a) candidato(a) dever• informar dados pessoais e escolares v•lidos. Caso declare

algum dado errado poder• corrigir, desde que exclua a inscri(•o e refa(•a dentro do periodo de inscri(•o

determinado no edital. ApOs o t•rmino da inscri(•o n•o ser• realizada nenhuma corre(•o nos dados

declarados pelo candidato.

2.8. O Centro de Integra(•o Empresa Escola - CIEE n•o se responsabilizar• por solicita(•o de inscri(•o

via internet n•o recebida por motivos de ordem t•cnica, tais como: falha dos computadores, do

sistema de comunica•o de dados, congestionamento das linhas de comunicaq•o e falta de energia.

3 - DO PROCESSO SELETIVO

3.1. O Processo Seletivo ser• composto por duas fases: Prova Objetiva e Entrevista Individual.

3.2. A Prova Objetiva constar• de 20 (vinte) cluest6es corn quatro alternativas cada, versando sobre

Lingua Portuguesa, Matem•tica e Conhecimentos Gerais, de acordo corn o nivel de escolaridade

exigido.

3.3. A pontua(;•o m•xima ser• de 20 (vinte) pontos, de carater classificat6rio.

3.3.1 Ser• desclassificado o candidato que obtiver nota zero (0 pontos).

3.4. A prova objetiva ter• dura(•o de 1 (urea) hora e ser• realizada no dia 08/12/2019• •s 9 horas do

hor•rio de Brasilia, em S•o Jos• dos Campos-SP.

3.4.1. O candidato dever• acessar o site do CIEE (www.ciee.or•.br), a partir do dia• para

verificar o local da prova.

a) O candidato devera comparecer ao local designado para a realiza(•o das provas corn anteced•ncia

minima de 40 (quarenta) minutos do hor•rio fixado para seu inicio, munido de caneta esferografica de tinta

azul ou preta e de documento de identidade original corn foto.

3.5. O caderno de Ouest6es e o Gabarito Provis6rio ser•o divulgados no Portal do CIEE

(_www.ciee.or.Lbr) no dia•.
3.6. Os recursos da prova objetiva dever•o ser feitos por meio de Requerimento totalmente

preenchido, disponivel para download no Portal do CIEE e entregue na Rua Coronel Jo•o Cursino, 53 -

Vila Adyana - S•o Jos• dos Campos/SP at• as 26h00 do dia• hor•irio de Brasilia, a partir

da divulga(•o do caderno de quest6es e gabarito.

3.7. O gabarito publicado poder• ser alterado em funq•o dos recursos interpostos.

3.8. A 2 -a Fase (prova objetiva) classificar• os candidatos levando-se em considera(•o os pontos

obtidos nos testes aplicados.

3.9. Ser•o emitidas duas listagens de candidatos aprovados: uma listagem geral e uma listagem dos

candidatos com defici•ncia, sendo os candidatos classificados por ordem decrescente de pontos

obtidos, observando-se a pontua(•o total obtida.

3.10. Havendo empate na classificaq•o, proceder-se-• ao desempate utilizando o crit•rio de maior idade,

maior nota de Portugu•s, Matem•tica e Conhecimentos Gerais.

3.11. O,uando do preenchimento das vagas, o candidato ser• convocado para a 2 a Fase - Entrevista

individual, que obedecer& • lista classificat6ria da primeira fase, na qual o candidato poder• ou n•o ser

aprovado, levando em considera(•o a an•lise de capacidade analitica, criatividade, equilibrio emocional,

flexibilidade, comprometimento, proatividade e disponibilidade.

3.11.1. O candidato n•o aprovado na primeira entrevista poder• ser submetido a urea segunda entrevista, a

crit•rio da Prefeitura.

•,j•
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3.11.2. A segunda entrevista fica condicionada a exist•ncia de vaga compativel corn o curso e horario do

candidato.

3.11.3. Caso n•o exista vaga compativel este ser• reclassificado, passando a constar como o pr6ximo

candidato a ser convocado, e sua vaga ser• disponibilizada para contrataq•o do candidato seguinte.

3.11.4. O candidato n•o aprovado na segunda entrevista ser• desclassificado.

3.12. As publica(•Ses do Gabarito Oficial e da Lista de Classifica(•o Preliminar ser•o divulgadas a partir de

•, atrav•s do site www.ciee.or&br.
3.13. Os recursos da Lista de Classificaq•o Preliminar dever•o ser efetuados por meio de Requerimento

totalmente preenchido, disponivel para download no Portal do CIEE e entregue na Rua Coronel Jo•o Cursino,

53 -Vila Adyana -S•o Jos• dos Campos/SP at• •s 16h00 do dia• hor•rio de Brasilia.

3.14. A publica(•o da Lista de Classifica(•o Final ser• divulgada no dia 13/01/2020 atrav•s do site do CIEE

(www.ciee.org.br), n•o cabendo mais recursos.

4 - DA CONVOCA(•AO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA

4.1. A convoca•o obedecer• • classifica(•o final obtida pelos candidatos no processo seletivo.

4.2. A convoca•o para preenchimento da(s) vaga(s) ser• feita atrav•s de telefones e e-mails

cadastrados no site do CIEE e dever• ser respondida pelo candidato atrav•s de e-mail resposta

aceitando a convoca(•o no prazo de 48 horas.

4.2.1. Se, no prazo de 48 horas, acontardatentativadecontatorealizada peloCIEE, ocandidaton•o

for Iocalizado ou n•o manifestar interesse, seu nome ser• remanejado para o final da lista de

classifica(;•o e o candidato com classifica(•o imediatamente posterior ser• convocado para o

preenchimento da vaga.

4.3. As pessoas com defici•ncia dever•o apresentar laudo m•dico emitido dos 6ltimos 12 (doze)

meses atestando a esp•cie e o grau ou nivel da defici•ncia, com expressa refer•ncia ao c6digo

correspondente da Classifica(•o Internacional de Doen(•a - CID, bem como a prov•vel causa da

defici•ncia.

4.4. Ser•o consideradas defici•ncias aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com

os padr6es mundialmente estabelecidos e legisla•o aplicavel • esp•cie, e que constituam

inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para integra(;•o social.

4.5. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas ser•o preenchidas

pelos demais candidatos, corn estrita observ•ncia da ordem classificat6ria.

4.6. O candidato aprovado no processo seletivo interessado na celebra(•o do Termo de Compromisso

de Est•gio dever• apresentar-se na data, hor•rio e local estabelecidos na convoca(•o.

4.7. O estudante dever• apresentar Declara(•o simples da Institui(•o de Ensino especificando o curso

e semestre na retirada do contrato.

4.8. O candidato que n•o se interessar pela vaga oferecida dever• comparecer ao CIEE para assinatura

de Termo de Desist•ncia, n•o podendo concorrer a outra vaga pela mesma Sele(;•o.

4.9. O candidato convocado que manifestar interesse no prazo estabelecido no item 4.2.1 que n•o
comparecer na data, horario e local estabelecido em quaisquer das etapas de convoca(•o, inclusive
na entrevista, ser• desclassificado no Processo Seletivo, n•o cabendo recurso.

4.10. N•o ser•o convocados estudantes cujo termino de curso seja igual ou inferior a 03 (tr•s) meses

da data da convoca(•o.

4
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5 - DA CELEBRA•:AO DO ACORDO DE COOPERA(;P.O E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO

5.1. Ap6s aprova(;•o na 2 -a fase - Entrevista Individual, o estagi•rio dever• se apresentar ao CIEE, em
at• 03 (tr•s) dias dteis ap6s a entrevista, portando a Declara(;•o de Escolaridade (atual, carimbada e
assinada pela Institui(;•o de Ensino), conforme previsto no item 4.7 deste edital, para a retirada do
respectivo TCE (Termo de Compromisso de Est•gio) j• assinado pela concedente, e encaminh•-lo para

a assinatura da Institui•o de Ensino, sob pena de desclassifica(;•o no processo seletivo.
5.2. Ap6s a obten•o da assinatura da Institui(•o de Ensino no TCE, o candidato dever• se apresentar
no Departamento de Gest•o de Pessoas da Prefeitura de S•o Jos• dos Campos, localizado na Rua Jos•
de Alencar, 123, 1-0 andar, Vila Santa Luzia, em at• 2 (dois) dias uteis, antes da data de inicio de seu
est•gio prevista no Termo de Compromisso, corn os seguintes documentos:
a) TCE assinado pela Institui(;•o de Ensino, estudante ou respons•vel, caso seja menor de idade,
b) RG (original e c6pia);

c) CPF e Comprovante de Situa(•o Cadastral no CPF (original e c6pia);
d) Comprovante de Endere(;o (original e copia).

e) Titulo de eleitor e comprovante de vota(;•o o__uu certid•o de quita(;•o eleitoral (original e c6pia);
f) Certificado de reservista ou alistamento militar (original e c6pia),
g) Certid•o de Nascimento (solteiro) ou Certid•o de Casamento (corn averba(;•o de separa(;•o ou de

div6rcio, se houver) - original e copia;

h) CPF do c6njuge (original e c6pia);

i) Outros documentos que forem exigidos pela Prefeitura de S•o Jos• dos Campos;

OBS: Como comprovante de Endere(;o, somente ser•o aceitas contas de consumo: luz, gas, •gua,
condominio, televis•o por assinatura, telefone fixo, telefone celular, boleto da faculdade, etc..

5.3. O candidato que n•o comparecer no prazo estipulado no item 5.2 deste edital ser•
desclassificado, exceto se apresentar justificativa dentro do prazo.

5.4. O Termo de Compromisso de Est•gio - TCE poder• ser firmado por prazo de at• 2 (dois) anos ou
prorrogado, desde que n•o ultrapasse o periodo de 2 (dois) anos, a crit•rio da Administra(;•o
Municipal, e desde que haja recurso or(;amentario disponivel.

5.5. A prorroga(;•o do TCE poder• ser realizada pelo periodo minimo de 03 (tr•s) meses, n•o podendo
exceder o prazo de 02 (dois) anos.

5.6. O hor•rio de est•gio ser• estabelecido de acordo corn a •rea em que o estagi•rio ir• desenvolver
o est•gio, respeitando a jornada di•ria e sernanal, bern como as diretrizes da Institui•o de Ensino.
5.7. O candidato contratado dever• participar da Integra(;•o para novos estagi•rios, sob pena de
rescis•o do TCE - Termo de Compromisso de Estagio.

5.8. N•o ser•o contratados estudantes cujo t•rmino de curso seja igual ou inferior a 03 (tr•s) meses
da data da contrata(;•o.

5.9. O estudante estar• sujeito •s regras da Institui(;•o de Ensino quando da convoca•o.

6 - DISPOSI•:OES FINALS

6.1. O processo seletivo ter• validade por 1 (um) ano a partir da data de publica•o do resultado final,//•ou quando do esgotamento de candidatos. •-
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6.2. O ato da inscri(•o implicar• no conhecimento das instru(;6es e na aceita(;•o t•cita das condi•es
estabelecidas neste Edital.

6.3. A inexatid•o das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo,

acarretar•o na nulidade da inscri(•o ou do Acordo de Coopera(•o do estudante, sere prejuizo das

medidas de ordem administrativa, civel ou criminal cabiveis.

6.4. O Centro de Integra(;•o Empresa-Escola e a Prefeitura Municipal de S•o Jos• dos Campos n•o se

responsabilizam por eventuais prejuizos ao estudante decorrentes de:

a) e-mail n•o atualizado;

b) telefone n•o atualizado.

6.5. As d6vidas surgidas na aplica(•o deste Edital, bem como os casos omissos, ser•o resolvidas pelo

Departamento de Gest•o de Pessoas/Secretaria de Gest•o Administrativa e Finan(;as, da Prefeitura de

S•o Jos• dos Campos.

6.6. Ser•o respeitadas as listas de classifica(;•o dos processos seletivos anteriores pela Prefeitura de

S•o Jos• dos Campos e CIEE antes da convoca(•o dos aprovados neste processo.

S•o Jos• dos Calmpos, 05 de novembro de 2019.

Augusta Nanami Hayashi Souza Monteiro

Departamento de Gest•o de Pessoas Secretaria de Gest•o Administrativa e Finan•as
Diretora/Prefeitura de S•o Jos• dos Campos Secret•rio em exercicio/Prefeitura de S•o Jos• dos

Campos

Centro de Integra•o Empresa-Escola - CIEE


