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Área do estágio não obrigatório PRÉ-REQUISITO Vagas Geral Vagas PNE Carga horaria diária Carga Horária

Semanal*

VALOR DA BOLSA

Técnico Nível Técnico 2 1 4h 20h 400,00

Nível superior do 1º ao 4º período Estar cursando Ensino Superior na área que se

candidatou, do 1º ao 4º período.

4 0 4h 20h 450,00

Nível superior do 5º ao 7º período Estar cursando Ensino Superior na área que se

candidatou, do 5º ao 7º período.

4 0 4h 20h 550,00

Nível superior 7º período Estar cursando Ensino Superior na área que se

candidatou, a partir do 7º.

3 0 4h 20h 600,00

Total Geral de vagas 13  

N° DE VAGAS ÁREA DE ATUAÇÃO FORMAÇÃO Nível Pré-requisito

01 Meio Ambiente Gestão Ambiental Técnico Estar cursando

01 Meio Ambiente Meio Ambiente Técnico Estar cursando

01 Secretaria de cultura e turismo Historia Superior Do 5º ao 7° periodo

01 Secretaria de cultura e turismo Teatro Superior Do 5º ao 7° periodo

01 Secretaria de Saúde Enfermagem Superior Do 1° ao 4° periodo

01 Secretaria de Saúde Fisioterapia Superior Do 5º ao 7º periodo

01 Secretaria de Saúde Nutrição Superior Do 7° ao 10° periodo

02 Secretaria de Saúde Psicologia Superior Do 7° ao 10° periodo

01 Secretaria de administração Economia Superior Do 5° ao 7° periodo

01 Secretaria de administração Informática Superior Do 1º ao 4º periodo

01 Secretaria de administração Direito Superior Do 1° ao 4° periodo

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS 

GABINETE DO PREFEITO 
EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 001/2020 de 19/10/2020
 
O Prefeito Municipal de Pendências, Estado do Rio Grande Norte, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas no art. 37 da
Constituição Federal, na Lei Federal nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes,
 
RESOLVE
 
TORNAR PÚBLICO, para conhecimento de estudantes com idade a partir de 16 (dezesseis) anos completos, matriculados e frequentando
regularmente curso de educação superior e de educação profissional, interessados na oferta de vagas de estágio não obrigatório, que estarão abertas
as inscrições para a SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, nos moldes indicados no subitem 1.3 deste Edital.
 
ÁREAS, HABILITAÇÃO, CARGA HORÁRIA, BOLSA-AUXÍLIO.
A Seleção de Estagiários será regulamentada por este Edital, realizado pelo Município de Pendências-RN, e desenvolvido de forma simplificada em
uma etapa: Análise Curricular.
A análise curricular será realizada por Banca Examinadora composta por servidores do Departamento Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Pendências-RN.
O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para as áreas de estágio abaixo especificadas pelo período estabelecido nos
subitens 4.1 e 4.4 deste edital, para as vagas, quantidades, cargas horárias, e bolsa-auxílio a seguir especificadas:
 

 
PNE - Portador de Necessidade Especial, em obdiencia a lei de estágio, deve ser destinada dez po cento da quantidade total das vagas (§ 5º, Art 17º,
Lei 11.788/08);
Fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas de acordo com o Decreto Federal nº. 3.298/99, desde que a
deficiência seja compatível com as atribuições do emprego público.
Para participar da seleção o candidato deverá estar devidamente matriculado e frequentando o curso de pré-requisito da área de estágio que se
candidatou, em instituição credenciada de ensino, bem como apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da inscrição;
A jornada de atividade em estágio/horário diário/semanal, será definida entre a Unidade Administrativa requisitante e o estagiário, ou seu
representante legal, devendo constar do termo de compromisso e ser compatível com as atividades escolares, observado os Incisos I e II do art. 10 da
Lei do Estágio.
A solicitação de preenchimento de vaga por estagiário se dará pela Unidade Administrativa requisitante.
A inscrição no processo de seleção não assegura ao candidato estágio imediato, mas apenas a mera expectativa de celebrar contrato de estágio
segundo as vagas existentes, ficando a concretização deste ato condicionada às disposições pertinentes, sobretudo à necessidade e às possibilidades
da administração.
O Pendências-RN reserva-se no direito de convocar os Candidatos na medida da necessidade da Administração Municipal, observado o limite de
vagas existentes.
No momento da convocação para a entrevista será informado ao candidato o local da realização do estágio, que poderá ser em qualquer uma das
Unidades Administrativas, desde que compatível com o curso do estagiário.
A seleção consistirá em Análise de Currículo, sendo que os candidatos serão convocados de acordo com rigorosa ordem de classificação.
 
ÁREAS CONTEMPLADAS
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01 Secretaria de Agricultura Medicina Veterinária Superior Do 1°ao 4º periodo

 
DAS INSCRIÇÕES
O candidato poderá se inscrever apenas para uma das vagas de estágio, devendo preencher corretamente todos os campos do Requerimento de
Inscrição: nome completo data de nascimento, sexo, CPF, número da Cédula de Identidade (RG), número do titulo de eleitor, UF, endereço completo
(número, apartamento, bairro, CEP, cidade), telefones (convencional e celular), e-mail, a vaga de estágio escolhida, pré-requisito e indicar se é
portador de necessidades especiais e estar devidamente cadastrado no SNE – Sistema Nacional de Estágio através do link:
www.rn.iel.org.br/estagios/ ;
As inscrições e entrega dos Currículos serão realizadas exclusivamente, na sede da Prefeitura Municipal de Pendências, na Avenida
Francisco Rodrigues, 205, s/n, centro, da cidade de Pendências, de 20/10/2020 à 23/10/2020, das 8:00 às 13:00.
 
Os seguintes documentos deverão ser entregues e anexados à Ficha de Inscrição do Candidato:
Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I deste Edital).
Currículo, acompanhado de, se o candidato já os obtiver:
– comprovação (cópias impressas) de títulos/cursos de capacitação relativa a área que se inscreveu, e
- experiência/empregos/estágios anteriores (cópia do contrato constante na carteira de trabalho/termo compromisso estágio).
Declaração que comprove a matrícula regular no curso;
Fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e CPF;
Fotocópia de Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
Fotocópia do comprovante de quitação da obrigação militar (sexo masculino);
Fotocópia do comprovante de residência;
Comprovante de renda bruta familiar.
 
As inscrições poderão ser feitas por procurador munido de instrumento de procuração, com firma reconhecida.
Caso o candidato não apresentar toda documentação solicitada neste edital no ato da inscrição, como também inscrição on-line pelo site
www.rn.iel.org.br/estagios/, será automaticamente eliminado do processo seletivo.
Não poderão se candidatar às vagas de estágio os candidatos que já tiveram seus contratos rescindidos pela Administração Municipal por
insuficiência de desempenho, bem como por descumprimento contratual.
Não será cobrado qualquer valor a título de inscrição e não serão aceitas inscrições via fax, via postal e/ou via e-mail.
 
Em havendo necessidade de recrutamento de novos estagiários, poderão ser abertos pela Administração Municipal novos períodos de
inscrição.
 
DA ANÁLISE DE CURRÍCULO
3.1 – A análise dos currículos será feita pela Banca Examinadora, a fim de realizar a classificação dos candidatos.
Concluída a análise dos currículos, a Banca Examinadora distribuirá os habilitados em listas, por área que se candidatou observada a ordem de
classificação obtida pela análise do Boletim Escolar dos candidatos.
A Ordem de classificação da análise curricular será feita de acordo com média geral das notas que constem no boletim escolar dos últimos 2 (dois)
períodos (bimestre ou semestre) de 2018.2 ou do último ano que o candidato estudou.
A classificação dos candidatos se dará pela obtenção da maior pontuação.
Os candidatos que não atingirem a média geral de 6,0 (seis) serão eliminados na Seleção de análise de Currículo.
Caso houver empate entre a média das notas serão utilizados os seguintes critérios de desempate, respectivamente: maior frequência no período
analisado, maior idade, renda bruta familiar.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Banca Examinadora o direito de excluir do processo seletivo os
currículos que não estiverem de acordo com as normas deste Edital e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.
 
DISPOSIÇÕES FINAIS
- A validade desta seleção será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogada por igual período.
- Os candidatos deverão ser convocados no prazo estabelecido no subitem 4.1 deste Edital, sob pena de serem automaticamente excluídos desta
Seleção.
- A inscrição na seleção não assegura ao candidato o direito automático de ingresso, mas a mera expectativa de ser admitido, em obediência rigorosa
à ordem classificatória decorrente da análise curricular.
- O estágio terá duração máxima de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, observadas as condições legais de sua continuidade,
até atingir o máximo de 24 (vinte e quatro meses), findando-se, obrigatoriamente, ao término do curso do estudante, prevalecendo o que ocorrer
primeiro.
- A jornada de atividades do estagiário será de 20 (vinte) horas semanais, em horário a ser estabelecido pela Unidade Administrativa solicitante, sem
prejuízo das atividades discentes, salvo no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional de educação de jovens e adultos cuja jornada não ultrapassará a 4(quatro) horas diárias e 20(vinte) horas semanais;
- Fica assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser
gozado preferencialmente durante suas férias escolares, podendo, também ser parceladas, sendo concedido de maneira proporcional nos casos de o
estágio ter duração inferior a 1(um) ano.
- O estagiário não poderá ter vínculo empregatício e deverá dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa, não podendo ter
vínculo como estagiário/bolsista em outra instituição.
- O estágio não gerará vínculo empregatício entre o estagiário e o Município de Pendências/RN, nos termos da Lei 11.788, de 2008.
- É vedada a concessão de qualquer benefício além da Bolsa Estágio, do Auxílio Transporte, Seguro de Vida e ressarcimento de despesas médicas,
nos limites da apólice, ao estagiário.
É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar todos os Editais Complementares referentes a ao processo de seleção de Estagiários que
sejam publicados no endereço eletrônico do Município: https://www.pendencias.rn.gov.br/noticias/dom/
- O desligamento do estagiário ocorrerá:
Automaticamente, ao termino do estágio;
A qualquer tempo, e no interesse do Município, inclusive se comprovada a falta de aproveitamento do estagiário na unidade em que estiver lotado
durante a realização do estágio, comunicando este fato à Contratada;
A pedido do estagiário, devendo este comunicar seu interesse ao supervisor, ao qual esteja subordinado, apresentando o pedido por escrito, devendo,
obrigatoriamente, preencher todos os documentos necessários ao seu desligamento.
Em decorrência do descumprimento de qualquer item do Contrato de estágio;
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Pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário.
Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal nº. 11.788/2008 pelo Município de Pendencias-RN.
 
Pendências-RN, 19 de Outubro de 2020.
 
FLAUDVAN MARTINS CABRAL
Prefeito Municipal
 
Certifique-se e Publique-se
 
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS EDITAL Nº. 001/2020 de 28/09/2020
 
N° DE INSCRIÇÃO
NOME DO CANDIDATO:
VAGA QUE DESEJA OCUPAR:
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: SIM ( ) NÃO ( )
ESPECIFIQUE:
RG: CPF: DATA DE NASCIMENTO: / /
TITULO DE ELEITOR: ZONA ELEITORAL: ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:
ESCOLARIDADE:
TELEFONE: CELULAR: E-MAIL:
Currículo com páginas, incluídos os comprovantes.
Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de abertura desta Seleção, responsabilizando-me pelas informações aqui
prestadas.
 
Quantidade de documentos entregues, contando com o currículo: ( )
 
Pendências-RN, de de .
 
Assinatura do candidato
 
Visto do responsável pela inscrição

Publicado por:
Lorena da Rocha Nascimento

Código Identificador:3C55819E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/10/2020. Edição 2381 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


