PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS, GESTÃO E TRIBUTOS

Processo Seletivo Público de Estagiários 002/2019
Edital 01/2019
Seleção Pública para preenchimento de Vaga de Estágio
Remunerado junto a Secretaria Municipal de Saúde e
Desenvolvimento Social.
Leonir Aldrighi Baschi, Prefeito Municipal de Arroio do Padre, Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os interessados que será realizada
seleção pública de conformidade com a Lei Municipal nº 1.077, de 27 de agosto de 2010 e
alterações posteriores, e o contexto no Decreto nº 2.128/2014 para contratação de estagiário
que esteja estudando, visando ao atendimento junto a Secretaria Municipal de Saúde e
Desenvolvimento Social.
1- Das vagas e condições para inscrever-se:
Vagas
Área
Carga Horária
Semanal
1 + CR

Farmácia

Valor da Bolsa de Auxílio
Mensal

30 horas

R$ 714,00

Condições para inscrever-se
- Estar cursando graduação de nível superior na área de farmácia e/ou bioquímica;
- Ter disponibilidade de horário, se necessário sábados e domingos totalizando 06
(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais;
- As vagas a que se referem o presente Edital destinam-se Secretaria Municipal de
Saúde e Desenvolvimento Social;
*CR = Cadastro Reserva
2- Das vagas para portadores de deficiência:
Em ambas as etapas serão garantidas 10% das vagas disponíveis para portadores
de deficiência, salvo não houver candidatos nesta situação, as vagas serão preenchidas
obedecendo a classificação dos demais aprovados.
3- Das inscrições:
Período: de 06/02/2019 até 15/02/2019.
Horário: das 08:00 as 14:00 horas.
Local: Prefeitura de Arroio do Padre, sito a Avenida Vinte e Cinco de Julho, 383,
Centro, CEP: 96155-000.
4- Dos documentos necessários para a inscrição:
No ato da inscrição, o candidato à vaga de estágio deverá preencher a ficha de
inscrição, bem como apresentar, ainda, cópias dos seguintes documentos, acompanhados

dos respectivos originais, para autenticação por servidor público municipal.
I-

Carteira de Identidade – RG;

II-

Cadastro de Pessoa Física – CPF;

III-

Comprovante de residência (Caso o comprovante não esteja em nome do
candidato, este deverá estar acompanhado de declaração do titular);

IV-

Currículo vitae, acompanhado dos comprovantes de atividades e cursos
curriculares ou extracurriculares realizados;

V-

Certidão de quitação eleitoral ou último comprovante de votação, se já
adquirido obrigatoriedade;

VI-

Cópia da Carteira de reservista (para candidatos do sexo masculino
maiores de 18 anos);

VII-

Comprovante de matrícula ou frequência da Instituição de Ensino do curso
que tiver compatibilidade com a área de atuação.

5- Dos critérios de avaliação:
Os critérios de ingresso do estudante para realizar o estágio no Município de Arroio
do Padre, conforme art. 6º da Lei Municipal Nº 1.077, de 27 de agosto de 2010 são as
seguintes:
I - Primeira fase: análise da regularidade da documentação apresentada, de caráter
eliminatório.
II- Segunda fase: análise de currículo, com pontuação das atividades, de caráter
classificatório.
a) As atividades que forem descritas no currículo vitae, deverão ser comprovadas pelo
candidato, mediante apresentação de cópias de certificados, atestados ou
documentos equivalentes.
b) As cópias dos comprovantes das atividades realizadas pelos candidatos deverão ser
apresentadas juntamente com os respectivos originais, para autenticação por servidor
público, no ato da inscrição.
c) Após a inscrição do candidato, não será permitida a apresentação de documentos
remanescentes.
d) Para fins de pontuação das atividades comprovadas pelo candidato, serão utilizados
os seguintes critérios, totalizando pontos:
Formação do Educando
Formação Superior

Estágios realizados
Experiência profissional

Ano/Nível

Pontuação

Graduação ou pós-graduação em
outras áreas, que não a do estágio
ofertado

30

Estágios na iniciativa privada

10

Estágio em órgãos públicos

20

Emprego formal

20

Cursos extracurriculares

Vínculo formal com órgãos públicos

25

Trabalho voluntário no Município

10

Com duração de até 20 horas

3

Com duração de 21 até 60 horas

5

Com duração de 61 até 180 horas

7

Com duração superior à 181 horas

10

Somente poderão ser aceitos estudantes de cursos cujas áreas estejam
relacionadas diretamente com as atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos
pelo órgão ou entidade nos quais se realizará o estágio.
O ingresso do estudante para realizar estágio, será mediante o processo seletivo
público estabelecido em edital.
6- Da Comissão Organizadora:
Representada pelos servidores do executivo municipal responsáveis por receber a
documentação e a ficha de inscrição dos estudantes.
7- Da contratação:
Será selecionado para contratação imediata a vaga prevista no item 1 – das vagas,
através dos critérios de avaliação previstos no item 4 do edital, os qual atuará no Município.
Os demais selecionados serão contratados de acordo com a necessidade de expansão do
Programa.
O candidato aprovado, conforme item 1, nº de vagas será contratado na modalidade
de estágio, conforme convênio entre o CIEE – Centro de Integração Empresa Escola e a
Prefeitura de Arroio do Padre e receberá o valor mensal correspondente a Bolsa Auxílio de
R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais) por mês.
Ficam os candidatos advertidos que serão submetidos a um período de experiência
de 90 (noventa) dias após a seleção quando será avaliado seu desempenho frente ao perfil
exigido para o desempenho das atividades, ficando condicionada sua efetivação ao
resultado desta avaliação.
O período de vigência desta seleção será de 1 ano podendo ser prorrogado uma vez
por igual período.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Faz parte deste Edital o Anexo I com o cronograma desta Seleção Pública: Anexo II
- Currículo Vitae, Anexo III - Ficha de Inscrição, Anexo IV - Regimento de Pessoas com
Deficiência, Anexo V - Modelo de Procuração.
Arroio do Padre, 05 de fevereiro de 2019.
Visto técnico
Loutar Prieb
Secretário de Administração, Planejamento,
Finanças, Gestão e Tributos.
_______________________
Leonir Aldrighi Baschi
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 002/2019
ANEXO I
CRONOGRAMA DE SELEÇÃO
Atividade
Período de inscrições

Data
06/02/19 a 15/02/2019

Análise e Divulgação das inscrições

18/02/2019

Recursos relativos às inscrições

19/02/2019

Homologação das inscrições

20/02/2019

Análise de currículos

21/02/2019

Divulgação da análise dos currículos e
classificação

22/02/2019

Recursos relativos a classificação

25/02/2019

Sorteio para desempate (se houver)

26/02/2019

Divulgação do Resultado Final

27/02/2019

Anexo II – Curriculum Vitae
DADOS PESSOAIS
Nome do Estudante:...............................................................................................................
Filiação (Pai):...................................................(Mãe)..............................................................
Nacionalidade:.........................................................Naturalidade:..........................................
Data de Nascimento:....../......./........... Estado Civil:..............................................................
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Carteira de Identidade e órgão expedidor:.............................................................................
Cadastro de Pessoa Física (CPF):...................................Certificado Reservista:..................
Título de Eleitor nº:..................................Zona:......................Seção:.....................................
Endereço Residencial:............................................................................................................
Município de:.....................................................................Estado:.........................................
E-mail:...............................................................Tel:............................Cel:.............................
FORMAÇÃO DO EDUCANDO
Curso:........................................................................Semestre/ano:......................................
ESTÁGIOS REALIZADOS
Iniciativa privada: ...................................................................................................................
Ramo de atividade: ................................................................................................................
Período de estágio: de ....../......./....... a ….../....../....... totalizando …............meses
Função do estagiário:......................................................Setor:..............................................
Órgão público:.........................................................................................................................
Ramo da atividade:................................................................................................
Período do estágio: de....../....../....... a ….../....../.......

totalizando ............ meses

Função do estagiário:...................................................Setor:.................................................
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
….............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Arroio do Padre, ........ de.......................... de 2019.
_______________________________________
Assinatura do Candidato

Anexo III
FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE
VIA DA PREFEITURA
1.Nº DA INSCRIÇÃO:

2. PROC. SEL. PUBLICO
002/2019

3. LOCAL DE VAGA

4.NOME DO CANDIDATO
5.CURSO (MÉDIO / SUPERIOR)

7.DATA DE NASCIMENTO

6.ANO/SEMESTRE

8.TELEFONE

9.PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA
(

) Sim

(

) Não

10.NECESSITA ATENDIMENTO ESPECIAL. QUAL?

REQUERIMENTO
O candidato acima qualificado requer que sua inscrição para o processo seletivo público para
preenchimento de vagas de estágio remunerado junto a Prefeitura Municipal de Arroio do Padre/RS
conforme Processo Seletivo Público 002/2019.
Declara outrossim que tomou conhecimento do edital estando de acordo com o regulamento e
que são verdadeiros os dados constantes neste formulário.
Arroio do Padre, ....... de ............................... de 2019.

_____________________________
Responsável pela inscrição

____________________________
Assinatura do Candidato

Anexo IV
REQUERIMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Seleção Pública para estágio Remunerado: 002/2019
Município/Órgão: Arroio do Padre/RS
Nome do candidato:...............................................................................................
Nº da inscrição:......................................................................................................
Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentou Laudo
Médico com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo):
Tipo de deficiência de que é portador:...................................................................
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID:
.........................
Nome do Médico Responsável pelo laudo:...........................................................
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passiveis
de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)
Dados especiais para aplicação na Unidade de Concedente de Estágio para que realize o
estágio na área compatível com o curso.
( ) Não necessita tratamento especial
( ) Necessita de tratamento especial)
(Discriminar abaixo qual o tipo de tratamento especial)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com o CID, junto a esse
requerimento.
Arroio do Padre......de .............................. de 2019.
___________________________
Assinatura do candidato

PROCURAÇÃO
Eu...............................................................................................................................,
Carteira de Identidade nº........................................................, residente e domiciliado na
Rua......................................................................,
Bairro................................,
de

nº...............................,

no

na

cidade

…..................................................................................,

constituo................................................................,

Carteira

nomeio
de

e

Identidade

nº..........................................., como meu procurador, com poderes específicos para realizar
inscrições/interpor recursos, no Processo Seletivo Público para preenchimento de vagas de
estágio Remunerado – Edital nº..............., para o curso de …................................., realizado
pela Prefeitura Municipal de Arroio do Padre e CIEE – Centro de Integração Empresa
Escola.
Arroio do Padre, ........ de ................................ de 2019.

_____________________________
Assinatura do candidato

