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EDITAL DE PROCESsO SELETIvO N° 001/2022 DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ESTUDANTES DE PÓS
GRADUAÇÃO NA ÁREA DA PSICOLOGIA, SERVIÇO sOCIAL,
PEDAGOGIA, ADMINISTRAÇÃO E DIREIT0
O Municipio de Piracanjuba, Estado de Goiás, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL, com fundamento na Lei Municipal n
1.854/2018 de 21 de junho de 2018, e Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008, torma

piblico o PROoCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇAO para
fimar Termo de Compromisso de Estágio no segmento estágio obrigatório e não

obrigatório, que será regido pelas disposições adiante declinadas.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

I.
1.1.

O

presente processo seletivo visa o preenchimento de vagas e cadastro de

reserva para firmar Termo de Compromisso de Estágio com estudantes matriculados em

pós-graduação na área da Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Administração e

Direito para atender e desenvolver atividades relacionadas à Primeira Infäncia.
1.2.
Os candidatos selecionados terão jornada de atividades com regime de trabalho
de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, de segunda à sexta-feira, que
poderão ser realizadas nos turnos matutino e vespertino, dependendo das necessidades

do Programa Criança Feliz.

1.3.

O candidato selecionado e convocado receberá bolsa de estágio no valor de R$

1.200,00 (mil e duzentos reais) para estudante de pós-graduação, por força do termo de
compromisso de estágio, cumprirá as normas disciplinares e de trabalho estabelecidas.
1.4.

O estágio terá duração del (um) ano, podendo ser prorrogado por igual periodo

ou enquanto durar o curso, em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Lei 11.788 de
2008, desde que continue atendendo aos requisitos de que trata o item l1.2.
I.

DOS REQUISITOS PARA SELEÇÃO

2.1.

Estar devidamente matriculado e com freqüência regular em Instituição de
Ensino de Pós Graduação,
2.2.

Cursando ol° (primeiro)

II.

DAS VAGAS

us no Elias Rescnde n°124

Ccntro|

e

e no

máximo

penúltimo periodo.
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Oprocesso seletivo destina-se ao preenchimento de vagas e formação do

cadastro de
durante
.2.

reserva do

estágio obrigatório e não obrigatório, distribuídos para os cursos
item 1.1, podendo ser convocados de acordo com
o surgimento de vagas
prazo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado.

descritos

no

o

Serão convocados 6

que cumprirem

os

(seis) estagiários para início imediato, sendo que os
requisitos que consta no item II, farão parte do cadastro de

pelo periodo de 1 (um) ano.
IV.

demais
reserva

DAS INSCRIÇÒES

4.1.

Poderão inscrever-se
para

a

seleção

os

estudantes

nos cursos descritos no item 1.1.

4.2.

As

regularmente

matriculados

inscriçÖes
gratuitas e estarão abertas no período de 01 å 05 de agosto
deverão ser realizadas na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL, no endereço Rua José Elias Resende, n° 124, Centro.

de 2022

4.3.

serão

e

No ato da inscrição, o candidato deverá comparecer apresentando a ficha de

inscrição (anexo I) preenchida

e as

cópias

das

seguintes documentações:

Documento de identidade (com foto):
b) Documento do Cadastro de Pessoa Fisica;
c) Declaração de matrícula do periodo vigente (com data atual e assinada pela

a)

instituição)

d) Histórico escolar de nível superior (graduaçao);
e) Comprovante de residência,
) Comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral;
g) Uma fotografia 3x4;

h Redação autobiográfica (minimo de 15 linhas e máxima de 20 linhas) (anexo Il);
i)

N.

Certificados de cursos na área da primeira infäncia, caso o candidato possua.

DA SELEÇÃO

5.1.

processo seletivo será realizado pela Secretaria Municipal de Assisténcia
Social, através da análise da documentação exigida.
5.2.

Caso o candidato possua certificados de cursos na área da primeira infäncia, o

mesmo serå classificado, caso preencha os demais requisitos do 4.3.
5.3.

Em caso de empate, o critério de desempate será a análise qualitativa da

redação. Se persistir, outro cr+tério será o local de residência do candidato em relação ao

local de lotação do estagiário.
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6.1.
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G ENTE

DA CONVOCAÇAO E DA ADMISSÃO NO PROGRAMA DE ESTÁGIo
e publicação no site

As convocações dos selecionados serão realizadas atravé

do Municipio de Piracanjuba e através de contato telefönico no número informado na
candidato comparecer na Secretaria Municipal de Assisténcia
Social na data estabelecida, sob responsabilidade de perda da vaga.

inscrição,

VI.

devendo

o

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A
7.1.
nscriçäo no processo
condições dispostas neste Edital.

7.2.

de

seleção implica aceitação

tácita de todas

as

Compete, exclusivamente, ao candidato selecionado a atualização ou retificação

com a Secretaria
para tanto, deverá entrar em contato
3405-4020 ou (64) 3405Municipal de Assistëência Social por meio do telefone (64)

de seus dados cadastrais e,

4039.
7.3.

Todos os editais, avisose resultados serão disponibilizados no site do Municipio

de Piracanjuba (www.piracanjuba.go.gov.br).
7.4.

Será excluído do processo seletivo

o

candidato que

fizer,

em

qualquer

momento,

declaração falsa ou inexata.
Nos termos do art. 3° da Lei 11.788, de 2008,
7.5.
estagiario, não ter vinculo empregaticio.

Os
7.6.
Social.

casos

omissos serão resolvidos

pela

o

estudante,

Secretaria

Municipal

na

condição

de

de Assistència

Piracanjuba, 27 de julho de 2022.

Cláudia Alvesdos Santos Machado

Secretária Municipal de Assistência Social
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ANEXO I

FICHA DE NSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO

Candidato:_
RG

CPF:

Orgão emissor

Endereço
UF

Cidade

Setor

Matriculado

na

Instituição de Ensino:

Cursando:
Turno

Período

Possui Cadastro Unico: () SIM (O NAO
Recebe Beneficio do Govemo (Federal ou Estadual):

Local e data: .

de

de

Assinatura:.

a
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ANEXO II

AUTOBIOGRAFIA (QUEM SOU EU)

Piracanjuba,

de

de

Assinatura

rli
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