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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTÁGIO REMUNERADO 

 

EDITAL Nº 02/2022 

 

O presidente da Câmara Municipal de Içara torna público o processo seletivo para 

seleção de estagiários no âmbito da Câmara Municipal de Içara, em conformidade com 

a RESOLUÇÃO Nº 263, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

1. DAS VAGAS E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Quadro 1 – Distribuição de Vagas 

 

Quantidade 

de Vagas 
Setor 

Carga 

Horária 
Cursos compatíveis Valor da bolsa 

CR Secretaria 6 hrs 

ADMINISTRAÇÃO, 

DIREITO, GESTÃO, 

SECRETARIADO 

R$ 1.428,29* 

CR Financeiro 6 hrs 
CONTABILIDADE, 

ADMINISTRAÇÃO 
R$ 1.428,29* 

CR Recepção 6 hrs 
ENSINO MÉDIO 

TÉCNICO 
R$ 1.428,29* 

CR Recepção 4 hrs 
ENSINO MÉDIO 

COMUM 
R$ 927,28* 

CR Jurídico 6 hrs DIREITO R$ 1.428,29* 

 

1.1 O presente edital terá validade por um ano a partir da data de homologação da lista 

de classificados e poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração; 

1.2 A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias, durante o 

turno diurno, vespertino e/ou noturno, de acordo com as especificidades do cargo e as 

necessidades da instituição; 

1.3 Os candidatos selecionados serão chamados de acordo com a classificação no 

Processo Seletivo; 

1.4 No ato de inscrição o candidato deverá obrigatoriamente optar por um dos setores de 

vagas ofertados pelo edital ao qual deseja concorrer; 

1.5 O prazo para recurso está no Edital e deverá ser entregue até a data estipulada, 

preenchido devidamente o Anexo B; 

1.6 Os candidatos contratados passarão por um período de experiência de 30 dias, 

podendo ser prorrogável por igual período, que poderá ser aprovado de maneira tácita; 

1.7 O candidato contratado poderão serem aprovados no período de experiência de 

maneira tácita; 

1.8 Independente do período de experiência, os contratos poderão ser rescindidos antes 

do término de sua vigência. 

1.9 O Cadastro de Reserva (CR) será composto por uma lista de até 20 candidatos para 

cada setor, não tendo obrigatoriedade de contratação. 

2.0 Todo o presente edital e suas respectivas vagas observarão obrigatoriamente a 

RESOLUÇÃO Nº 263, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 desta Câmara. 

* O valor da bolsa inclui as últimas atualizações até a data 09/06/2022. 
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2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 O candidato para se inscrever no processo seletivo deverá preencher o formulário de 

inscrição (Anexo A), disponível para impressão neste Edital e anexar a documentação 

exigida relacionada no mesmo; 

2.2 A documentação deverá ser entregue no CIEE de Criciúma, R. Pedro Beneton, 370 - 

Centro, Criciúma - SC, 88802-070; 

2.3 O candidato que não anexar os documentos exigidos, no ato da inscrição, será 

considerado inabilitado; 

2.4 O candidato deverá apresentar toda documentação exigida neste edital, 

acondicionada em envelope lacrado, estando consignado na parte externa o remetente 

com respectivo endereço e o destinatário na seguinte forma: 

 

CAMARA MUNICIPAL DE IÇARA 

PROCESSO PARA ESTAGIÁRIO REMUNERADO 

EDITAL Nº. 02/2022 

SETOR PLEITEADO: _______ 

  

 

 

3. DO CRONOGRAMA 

 

3.1 O Processo Seletivo para Estágio Remunerado seguirá o cronograma apresentado no 

QUADRO 2: 

 

Quadro 2 – Cronograma de seleção 

 

Datas Etapas 

14/06/2022 Lançamento do Edital 

15/06/2022 a 30/06/2022 
Inscrição ao processo seletivo com a 

entrega da documentação 

01/07/2022 a 05/07/2022 
1ª Etapa - Análise da documentação pelo 

CIEE 

06/07/2022 Publicação do Resultado Parcial - 1ª Etapa 

07/07/2022 a 08/07/2022 Prazo para Recursos 

11/07/2022 a 12/07/2022 Julgamento dos Recursos 

13/07/2022 Publicação do Resultado Final – 2ª Etapa 

*Em caso de não haver recursos, a 2ª etapa será suprimida. 

 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

4.1 São atribuições do estagiário selecionado para as funções, além daquelas estipuladas 

no capítulo IV da Lei nº 11.788/2008 e nas de características próprias dos setores: 

4.1.1 Auxiliar nas atividades de acordo com o solicitado pelo servidor ao qual estiver 

subordinado e/ou outros setores, caso autorizado; 
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4.1.2 Apoio na organização e realização de eventos; 

4.1.3 Participar de cursos ou treinamentos de atualização para melhor desenvolvimento 

do trabalho; 

4.1.4 Participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas. 

 

 

5. DAS PROIBIÇÕES E OBRIGAÇÕES 

 

5.1 É vedado ao estagiário assumir, em quaisquer circunstâncias, atividades sem a 

devida anuência e supervisão de um servidor da Câmara; 

5.2 É obrigação do estagiário ser pontual, assíduo e tratar com urbanidade todos os 

usuários e colaboradores no exercício de suas atividades. 

 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

6.1 O processo de seleção será conduzido pelo Centro de Integração Empresa-Escola – 

CIEE (Criciúma); 

6.2 A seleção de candidatos ao estágio será por processo seletivo simplificado de caráter 

classificatório e eliminatório, sendo estabelecido como critério de seleção candidatos 

que obtiverem a maior média aritmética do último semestre concluído, com base nas 

seguintes instruções: 

a) O resultado será aferido pela média simples das notas obtidas do último 

semestre/bimestre cursado ou equivalente; 

b) Para efeito de cálculo da média serão consideradas as notas referentes a todas as 

disciplinas, as quais o aluno estava matriculado no último semestre. Considera-se, 

portanto, a média das disciplinas que houve reprovações, seja a reprovação por nota ou 

por falta; 

c) Caso a instituição de ensino utilize critério de conceito, serão considerados os 

seguintes valores de equivalência: 

I Notas 9,5 (nove inteiros e cinquenta décimos) e 8,00 (oito) para os conceitos “A” e 

“B”, respectivamente; 

II Notas 6,5 (seis inteiros e cinquenta décimos) e 5,00 (cinco) para os conceitos “C” e 

“D”, respectivamente; 

III Notas 3,5 (três inteiros e cinquenta décimos) para os conceitos “E”, e para os demais; 

d) Os candidatos serão classificados em cada área de acordo com as médias em ordem 

descrente da pontuação final; 

e) Havendo empate entre candidatos será selecionado à vaga aquele com maior carga 

horária de curso concluída, mediante comprovação da entidade de ensino; 

f) Permanecendo o empate, terá preferência o candidato que possuir maior idade; 

g) Outros critérios poderão constar no edital de processo seletivo simplificado, inclusive 

os critérios de desclassificação de candidatos e, a forma de inclusão das notas no Sítio 

Oficial da Câmara e/ou da Empresa (Entidade) conveniada. 

 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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7.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo setor de Recursos Humanos da Câmara 

Municipal de Içara. 

 

 

 

___________________________________ 

ITAMAR OLOYDE DA SILVA 

Presidente 
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CADASTRAMENTO – ANEXO A 
 SETOR DE RH 

 Dados Pessoais 

Nome: ___________________________________________________________ 

Cargo:______________________________ CPF: ________________________ 

RG: ________________________________ Órgão exp.:__________ UF:______ 

Estado Civil:_________________________  Data Nascimento:_______________ 
Grau de Instrução:_____________________ Local 
Nascimento:_______________ 

Nº PIS/PASEP:_______________________ Nacionalidade:__________________ 

Sexo:                               ⃝  Masculino               ⃝  Feminino 

Telefones pessoais: _________________________________________________ 

Telefones de Contato (terceiros):_______________________________________ 

Email (endereço eletrônico): ______________________________________________________ 

Endereço completo:__________________________________________________ 
 

Curso: _________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ______________________________________________ 

Setor Pleiteador: _____________________________ 

Média simples das notas obtidas do último semestre/bimestre, de todas as 

matérias: _____________ 

Carga horária de curso concluída: _________Hrs 

  Declaro sob as penas da lei,que as informações prestadas são verdadeiras. 

Içara, _____ de _________________ de 202__. 

__________________________________________ 
Assinatura 

 USO EXCLUSIVO DO SETOR DE RH 

⃝ Cópia de Identidade e CPF 
 ⃝ Cópia do comprovante de escolaridade 

⃝ Cópia comprovante de residência ou declaração de residência pelo locador 
⃝ Certidão de Antecedentes Cíveis do TJ/SC 
⃝ Certidão de Antecedentes Criminais do TJ/SC 
⃝ Cópia PIS / PASEP (Carteira de trabalho) 
⃝ Declaração de não ocupação de cargo público e declaração de não recebimento de penalidade 
⃝ Extrato das notas do último semestre/bimestre 
⃝ Declaração de não ocupação de cargo público e declaração de não recebimento de penalidade 
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ANEXO C – FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO REMUNERADO 

 

 
 

NOME DO CANDIDATO________________________ 

CPF: _____________________________________ 
 

RAZÕES DO RECURSO 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 

Local e data__________________, ____/___/____ 

 
 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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