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Engenharia Mecatrônica 1 Raimundo Montefusco Arraes Júnior

Engenharia Mecânica 1 Raimundo Montefusco Arraes Júnior

Engenharia Química 1 Silvana Gomes Ribeiro

Designer Gráfico 1 Francisco Assis do Valle Neto

***  ***  ***
EDITAL Nº03/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA
INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista o Convênio celebrado entre o Governo do Estado do
Ceará, seus Órgãos/Entidades e Universidades Conveniadas torna público
o processo seletivo de ESTAGIÁRIOS, destinados a estudantes de
nível superior, nas áreas de conhecimento especificadas neste Edital.
As inscrições estarão abertas a partir da data de publicação deste Edital no
Diário Oficial, contados dez dias úteis, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às
16:30h, na sede da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará -
Nutec, sito a rua Professor Rômulo Proença, s/nº- Campus do Pici -Fortaleza
-Ce no referido período, junto a Gerência de Gestão de Pessoas - Gespe do
Nutec, sendo facultada a estudantes que atendam às seguintes condições:

• Devem estar cursando regularmente o curso superior na área
determinada;
• Ter cursado no mínimo 50% dos créditos requeridos;
• Ter obtido, em pelo menos 70% das médias finais das disciplinas
cursadas, notas iguais ou superiores a 7 (sete), variando numa escala
de 0 (zero) a 10 (dez) ou correspondente.

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:
• Cópia do CPF e Carteira de Identidade;
• Comprovantes de matrícula no 2º semestre de 2016;
• Histórico Escolar do curso superior requerido, atualizado no 1º
semestre de 2016;
• Curriculum padronizado com identificação de escolha do Estágio.

Das Vagas

CURSO VAGAS SUPERVISOR

Administração de Empresas 4 Francisco Leopoldo Moreira Filho

Serviço Social 1 Maria Cleine de Oliveira Pinto

Engenharia de Alimentos 3 Márcia Helena Portela Lima Teixeira

Engenharia Civil 1 Roney Sérgio Marinho de Moura

Engenharia Elétrica 1 Ana Rosa Ponte Sales

Engenharia Mecânica 1 Raimundo Montefusco Arraes Júnior

Engenharia Mecatrônica 1 Raimundo Montefusco Arraes Júnior

Engenharia Química 1 Silvana Gomes Ribeiro

Designer Gráfico 1 Francisco Assis do Valle Neto

Total 14

Da Carga Horária e da Remuneração
• O estágio será desenvolvido em jornada semanal de 20 (vinte)
horas, sendo conferido á título de bolsa de estágio o valor de R$639,58
(Seiscentos e trinta nove reais e cinqüenta e oito centavos).

Do Processo Seletivo
• A seleção ocorrerá através da avaliação do Histórico Escolar, que
observará o item 1.1.3, do Curriculum Vitae e de entrevista individual.
• A análise curricular observará a quantidade de cursos extra
curriculares (línguas e informática); participação em Congressos,
Encontros, Simpósios, Palestras e Seminários; trabalhos publicados
e práticas profissionais anteriores na área fim e em outras áreas.

Divulgação dos Resultados
• O resultado final do processo de seleção será publicado no Diário
Oficial do Estado e divulgado na página do Nutec na Internet
(www.nutec.ce.gov.br).

Da Convocação dos Aprovados
• Os candidatos aprovados serão convocados para ingressar no
estágio, observando a ordem de classificação e o número de vagas. Não
será permitido seleção de candidatos no último semestre do curso.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

PORTARIA Nº609/2016 - O SECRETÁRIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora MARIA
MARCLI DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de DAS 1, matrícula
nº105565-1-1, deste órgão, a viajar às cidades de Icó, Aiuaba, Arneiroz,
Ipaporanga, Tauá, Parambu, Novo Oriente, Paramoti, Tamboril, Graça
e Meruoca/CE, nos períodos de 19 a 22/07, 25 a 29/07, 08 a 12/08 e 15
a 19/08/2016 a fim de apresentar demandas de projetos da SDA em
andamento junto as lideranças municipais, concedendo-lhe 17 (dezesete)
diárias, no valor unitário de R$77,10 (setenta e sete reais e dez centavos),
totalizando R$1.310,70 (hum mil, trezentos e dez reais e setenta
centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu
§1º; art.10, classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro
de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do
custeio da entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 15 de julho de
2016.

Francisco José Teixeira
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Registre-se e publique-se.

***  ***  ***
PORTARIA Nº612/2016 - O SECRETÁRIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no
uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora
MARIA MARCLI DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de DAS 1,
matrícula nº105565-1-1, deste órgão, a viajar às cidades de
Monsenhor Tabosa, Cariús, Capistrano, Morada Nova e Tabuleiro do
Norte, no período de 22 a 26/08/2016 a fim de apresentar demandas
de projetos da SDA em andamento junto as lideranças municipais,
concedendo-lhe 4,5 (quatro) diárias e meia, no valor unitário de
R$77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), totalizando R$346,95
(trezentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), de
acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10,
classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011,
devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do custeio
da entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de julho de 2016.

Francisco José Teixeira
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Registre-se e publique-se.

***  ***  ***

ÁREA NÚMERO SUPERVISOR

DE VAGAS

• Só firmarão termo de compromisso com o Nutec os candidatos
convocados cuja previsão de colação de grau possibilite a permanência
no estágio por um período mínimo de 06 (seis) meses, contados da
convocação.

Da Validação da Seleção
• O prazo da validade da presente seleção será de um ano, a contar da

data da homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado,
uma única vez, por igual prazo, a critério da Fundação Núcleo de
Tecnologia Industrial do Ceará - Nutec.

Das Disposições Finais
• A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidade

de documentos,  mesmo que verificadas posteriormente,
acarretarão a nulidade da inscrição e a desclassificação do
candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa,
civil e criminal.

• Os candidatos aprovados e convocados terão ao final do estágio
direito a declaração, expedida pelo Núcleo Administrativo Financeiro
do Nutec, informando sobre o período de cumprimento do estágio
sob menção.

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ
- NUTEC em Fortaleza, 26 de julho de 2016.

Francisco das Chagas Magalhães
PRESIDENTE

***  ***  ***

EDITAL Nº03/2016

www.pciconcursos.com.br


