Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palma Sola
Secretaria de Educação Esporte
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PALMA SOLA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
EDITAL 003/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE
ESTAGIÁRIOS PELO CIEE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMA SOLA, ESTADO DE SANTA CATARINA,
SR CLEOMAR JOSÉ MANTELLI, no uso de suas atribuições legais e
considerando o disposto nas Leis Municipais número 1205/98 e a lei número
909/91, torna público pelo Presente Edital, que encontram-se abertas as
inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação de estagiários
a serem selecionados pelo CIEE de São Miguel do Oeste e admitidos para estagiar
nas Secretarias Municipais da Prefeitura de Palma Sola, conforme necessidade e
interesse destas, observada as normas e procedimentos deste edital.
I - DA INSCRIÇÃO
1 As inscrições dar-se-ão no período de 15 de maio a 25 de maio das 08hs
00min as 11hs30min e das 13hs30 min as 17hs00min na Secretaria
Municipal de Educação e Esportes da Prefeitura Municipal de Palma Sola SC,
na Rua Francisco Zanotto, centro.
II- DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO
1.2 A carga horária a que se refere o programa de estágio é de até 20 horas
semanais para estudantes do Ensino Técnico e para estudantes de Ensino
Superior a carga horária é de até 30 horas semanais.
1.3 A remuneração está estabelecida de acordo com a carga horária e o nível
de escolaridade.
Curso
Carga horaria
Valor
Bolsa
Auxilio
Ensino Técnico
10 horas semanais
R$ 200,00
Ensino Técnico
20 horas semanais
R$ 400,00
Ensino Superior
10 horas semanais
R$ 300,00
Ensino Superior
20 horas semanais
R$ 600,00
Ensino Superior
30 horas semanais
R$ 800,00
III – DOS REQUISITOS
3.1

O estagiário deverá ter 16 anos completos no dia da inscrição.

3.2 Estar cursando o ensino médio em nível técnico especificamente na área
de magistério e agropecuária; curso superior em Pedagogia e licenciatura,
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Português e Inglês; Administração; Direito; Técnico Jurídico, Engenharia Civil
e Agronomia.
IV - DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
- Cópia do RG e CPF.
- Atestado de frequência/Matrícula escolar.
- Notas do Último Bimestre/semestre cursado. (Cópia da integralização das
notas do curso)
- Cópia do comprovante de residência no município de Palma Sola.
V- DA SELEÇÃO
A seleção do candidato levará em conta:
5.1 A Análise e conferência dos documentos exigidos; A média das notas do curso
que está sendo frequentado pelo candidato, acrescido em um décimo (0,10) por
semestre. Nos casos de estudante de ensino médio de nível técnico, será
considerada a média geral do 1º bimestre cursado em 2018.
5.2 Em caso de empate terá preferência o candidato de maior carga horária de
curso na grade curricular.
VI – DO PERÍODO DE ESTÁGIO
6.1 O período de estágio de que trata este edital será por um ano, podendo ser
prorrogado por igual período. Este ainda pode ser rescindido a qualquer momento
pela administração de acordo com conveniência ou inadaptação dos selecionados
as atividades desenvolvidas.
6.2 O Estagiário deverá seguir as normas legais da instituição.
VII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Para inscrever-se, o candidato terá ficha em modelo próprio, a disposição no
local de inscrição, a qual deverá ser anexada cópia dos documentos indicados
neste edital.
7.2 Realizada a inscrição, o candidato será classificado ou desclassificado pelo
CIEE que fornecerá a listagem para a Secretaria Municipal de Educação, e esta,
publicará no site da Prefeitura Municipal de Palma Sola.
7.3 A convocação será conforme o quadro de vagas existentes que será
previamente publicado no site da Prefeitura de Palma Sola.
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7.4 A seleção de que trata este edital terá validade de 12 meses, podendo ser
prorrogado por igual período.
7.5 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo CIEE.
7.6 Esse edital entra em vigor na data da sua publicação.
Palma Sola, dia 11 de maio de 2018

Palma Sola, em 11 de Maio de 2018.

Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta data

Elizete T. Vissoto
Secretária de Planejamento
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