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PROCESSO DE SELECAO P0BLICA DE ESTAGIARIOS
EDITAL N° 01/2021

0 Centro  de  lntegracao  Empresa  Escola -CIEE,  usando  das  atribuig6es  confen.das  polo  contrato
celebrado  entre  este  Centro  e a  Prefeitura Municipal de Valentim Gentil em conformidade com a Lei
n.a  11.788/08,  toma  ptlblica  a  realizagao  de   processo  seletivo  on-line  pare formagao  de cadastro
reserva   pare   estagio,   conforme  quadro   de  vagas   no   item   1.1,   de  acordo   com   as   seguintes
instru96es:

1.  DISPOSICOES GERAIS

1.1.  0  processo  seletivo  destina-se  a  formaoao  do  cadastro  de  reserva  para  Estaglarlos(as),
para alunos(as) matriculados(as) nos seguintes cursos e semestres no ato da inscri8ao :
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Administracao de Empresas A partir do 1° semestre Cadastro Reserva

Arquitetura e Urbanismo A partir do 1° semestre Cadastro Reserva

Direito A partir do  1° semestre Cadastro Reserva

Enfermagem A partir do  1° semestre Cadastro Reserva

Engenharia  Ambiental A partir do 1° semestre Cadastro Reserva

Jomalismo A partir do 1° semestre Cadastro Reserva

Nutrigao A partir do 1° semestre Cadastro Reserva

Pedagogia A partir do 1° semestre Cadastro Reserva

Psicologia A partir do 1° semestre Cadastro Reserva

Servigo Social A partir do  1° semestre Cadastro Reserva

Sistema de lnformagao/Analise de Sistemas A partir do  1° semestre Cadastro Reserva

1.2.  Os(as)  estagiarios(as)  cumprirao,  a crit6rio  da  Prefeitura Municipal de Valentim Gentil  30 horas
semanais,  nao excedendo 06 horas diarias.

1.3.  Os valores de Bolsa Auxnio  por mss corresponde a:

Ensino  Superior -R$  750,00  (setecentos  e cinquenta reais) para uma jomada de 06 horas dian.as e
30 horas semanais.

1.4.  0 Valor do Auxnio Transporte  Correspondefa  a R$  50,00  (cinquenta  reais)  pormes.

2.  DOS  REQUISITOS
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2.1.  0 estagio  destina-se exclusivamente,  aos(as) estudantes  regularmente matriculados(as), com
frequencia efetiva nos cursos vinculados ao ensino  publico ou particular nas  lnstituig6es de Ensino
de nivel  superior para os  cursos  descritos  no item  "  deste edital.  O(a) candidato(a) devefa estar
matriculado(a)  e  com  frequencia  efetiva,  observando  polltica  de  Estagio  de  cada  lnstituioao  de
Ensino   e   em   consonancia   com   a   Lei   11.788/08,   em   especial   o  Art.   1°  §  2°  da  mencionada
legislagao.

2.2.  Somente ocorrefa a convocagao  de candidatos(as) classificados(as)  polo presente Processo
Seletivo  ap6s  o  esgotamento  das  listas  dos(as)  classificados(as),  por curso,    dos  Processos
Seletivos anteriores  ou o encerramento  da validade.

2.2.1.  Enquanto  nao  vencido  o  prazo  de validade deste  processo  seletivo,  os(as) candidatos(as)
classjf icados(as) e ainda nao admjtidos poderao ser convocados(as).

2.3.  Nos  temos  do  Art.17,  §  5°,  da  Lei  n°  11.788/2008,  fica assegurado  reserva de 10%  (dez por
cento) das vagas oferecldas para cada curso as pessoas com deficiencia.

2.4.O(a)candjdato(a)comdeficienciaparticipafadoprocessoseletivoemigualdadedecondig6es
com  os  demais  candidatos(as) no  que se  refere ao  crit6rio  de avaliaoao  e a  nota mfnima exigida
pare aprovagao.

2.5.    Caso    nao    existam    estudantes    com    defici6ncia   aptos   e   em   numero   suficiente   pare
preenchimento  das  vagas  que vierem  a sungir durante o  prazo  de validade do  Processo Seletivo,
serao convocados(as) estudantes da lista geral.

2.6.   O(a)   primeiro(a)   candidato(a)   com   deficiencia   classificado(a)  no   processo   seletivo   sera
convocado(a) para ocupara  la (primeira) vaga aberta, enquanto  os(as) demais candidatos(as) com
deficiencia  classificados(as)  serao   convocados(as)  para  ocupar  a   lla  (decima  pn.meira),  a  21a
(vig6sima  pn'meira),  a  31a  (tn.g6sima  primeira) vaga,  e  assim  sucessivamente,  observada a ordem
de  classificagao,  relativamente  ao  surgimento  de  novas  vagas,  durante  o  prazo  de validade do
processo seletivo.

2.6.1.  Serao  consideradas  pessoas  com  deficiencia aquelas  que se enquadrem  nas  categorias
discriminadas   no   artigo   4°  do   Decreto   n°   3.298/1999,   com  as  alterag6es   introduzjdas  pelo
Decreto   n°  5.296/2004,   no  §   1°  do  artigo   1°  da  Lei  n°   12.764,  de  27  de  dezembro  de  2012
(Transtomo  do   Espectro  Autista),  e  as  contempladas  pelo  enunciado  da  Sumula  n°  377  do
Superior Tribunal  de  Justiga  (STJ):  "0  candidato  com  visao  monocular tern direito de concorrer,
em concurso publico, as vagas reservadas  as pessoas com deficiencia".

2.6.1.1.  Considera-se  pessoa com deficiencia,  para os fins de ingresso na reserva de vagas, o
individuo diagnosticado com audigao unilateral,  conforme previsto no Art 1° da Lei  16.769/2018.

2.6.2.  O(a) candidato(a) com  deficiencia auditiva,  alem do  laudo medico solicitado  no  item 2.6.3
devefa   fazer   upload   exame   de   audiometria   tonal   recente   (no   maximo   de   12   meses)  nas
frequ6ncias  500Hz,1.000Hz,  2.000Hz e 3.000Hz,  conforme Art.  5°, §  1°,I,  allnea .'b", do  Decreto
n° 5.296,  de 02/12/2004.
2.6.3.  O(a)  candidato(a) com deficjencia no ato da inscricao  devefa fazer upload do laudo  medico
(documento  original  ou  c6pia  legJvel) com  emissao  no  prazo  maximo de 12 meses,  atestando a
esp6cie  e  o  grau  ou  nivel  da  deficiencia,  com  a  perda  da  funcao  e  a  expressa refenencia ao
c6digo  correspondente  a  Classificagao  lntemacional  de  Doengas  (CID),  assinatura  e  carl.mbo
contendo  o  CRM do(a) medico(a) responsavel por sua emissao, bern coma a provavel causa da
deficiencia, informando, tambem, o nome do(a) candidato(a).
2.6.4.   Nao   sendo  comprovada  a  situaoao  descrita  no  item  2.6.3,  o(a)  candidato(a)  perdefa  o
direito a ser admitido(a) para as vagas reservadas  aos(as) candidatos(as) com deficiencia.
2.6.5.   As   pessoas   com   defici6ncia   poderao   na   ficha   de   inscrigao   solicitar  o   recurso   de
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acessibilidade  (tempo  adicional),  a(a) candidato(a) que solicitar devefa fazer o  upload do laudo
medico, comprovando a condigao para atendimento .

2.6.5.1.  a tempo  para a  realizagao  das  provas,  e tao  somente neste caso,  a que as  pessoas
com  defici6ncia  sefao  submetidas podefa, desde que requerido justificadamente,  ser diferente
daquele previsto para os demais candidatos.
2.6.5.2.   Se   constatado   ro   laudo   medico,   a   inveracidade   da   solicita9ao   declarada,   o(a)
candidato(a) sera desclassificado(a).

2.6.6.  O(a)  candidato(a)  que  se  declarar  deficiente  no  ato  da  inscrigao  sera  classificado(a)  na
lista de classificagao geral e das pessoas com deficiencia .

2.7.  O(a) candjdato(a) que nao observer a compatibilidade do seu curso com o quadro disposto ro
item  1.1  tefa  sue inscrigao anu[ada.

2.8.  Sao requisitos para  inscri9ao:
2.8.1.  Estar matriculado e cursando os cursos previstos ro item  1.1  do ano vigente;
2.8.2.  Residir obrigatoriamente no  munjcfpio de Valentim  Gentil.

2.9.  Sao requisitos para contratag5o:

2.9.1.  Ser brasileiro(a)  nato(a),  naturalizado(a)  ou estrangeiro(a) com visto permanente  ro  pats;
2.9.2. Ter  idade minima  de 16 (dezesseis) ares, ate a data de posse;
2.9.3.  Nao ter sido exonerado(a) a bern do servi9o pdblico;
2.9.4.  Estar em dia com as obrigag6es eleitorais, quando maior
de   18   anos   e   das   obriga96es   militares,   quando   do   sexo
masculino  maior de 18  anos;
2.9.5.  Nao ter feito estagio  per pertodo  isual ou superior a dois
anos    na    Prefeitura    Municipal    de   Valentim    Gentil,    exceto
pessoas com deficieneia (Art.11  da Lei  11.788/08).

3.  DAS  INSCRlcoES

3.1. As inscrig6es s6 podefao ser realizadas  pare  os cursos divulgados conforme o item 1.1  d este
edital.

3.2.  As  inscri96es e provas online serao recebidas somente via internet, pelo site:  www.c]ee.ore.br,
ro  perfodo  de  09/04/2021  ate  is  12:00  horas  thorarlo  de  Brasilia)  do  dla  22/04/2021,  ineluindo
sabados, domingos e feriados. Nao sefao aceitas outras formas de inscric6es.

3.2.1  Para  realizar  sua inscrigfo no processo seletivo, o(a) candidato(a) devera acessar o site do

P_lEE  __ _1apap^(.cleenn±I    cllcar    no    acco8o    pare    .E§11JDANll=§.I,    locallzar  -ha    ii8i-a--d-e"PROCESSOS  SELETIVOS" o  logotipo  da  Profeitura  Municipal  de Valentim  Gentil e clicar rieste

link.

3.3.  No  ato  da  inscrigao  o(a)  candidato(a)  devefa  lnformar dados  pessoais  e escolares  validos,
caso  declare algum  dado  errado  podefa corrigir,  desde que exclua a inscrigao e refaoa dentro do
perfodo  de  inscrioao  determinado  ro  edital,  desde que nfo tenha iniciada a prova online. Ap6s o
termino   da   inscrigao   nao   sera   realizada   nenhuma   corregto   mos   dados   declarados   pelo(a)
candidato(a).

3.3.1.   Caso   o(a)  candidato(a)  tenha  iniciado  a  prova  online,  nfo  sera  permitida  em  hip6tese
alguma a corregao dos dados declarados na f icha de inecrigao.
3.3.2.  Nao  sera  possivel alterar o ermail  e CPF  indicados no ato da inscrigao.

-.-,- :
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3.3.3.  0 e-mail  declarado  deve ser urn e-mail valido,  para que toda a comunicaoao do processo
seletivo seja realizada  atravds dele.
3.3.4. Sera  aceita somente uma  tinica inscrigao  porcandidato(a).
3.3.5.  As  informag6es  prestadas  na  ficha  de  inscricao  senao  de  inteira  responsabilidade do(a)
candidato(a),   dispondo   o   CIEE  do  direito  de  excluir  do  processo  selctivo  aquele(a)  que  nao
preencher os dados de forma completa e correta.
3.3.6.  0 nao  recebimento da comunicagao por ermail  dirigida ao(a) candidato(a) por extravio, por
informag6es   de   endereco   eletr6nico    ineorretas,   incompletas   ou   por  falha   na   entrega   de
mensagens  elettonicas  ou  por qualquer outro  motivo,  nat desobriga o(a) candidato(a) do dover
de consultaro  Edital e as publicag6es pertinentes ao  processo seletivo no site do CIEE.

3.4.  E  de inteira  responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a publicagao de todos os atos,
editals, comunicados, convocag6es e/ou qualquer divulga¢ao roferente a  este processo seletivo no
site do CIEE  (www.ciee.ora.br).

3.5.  O(a)  candidato(a) trans  (travesti  ou transexual) que desejar atendimento  pete  NOME  SOCIAL
e ainda  nao  possui os documentos oficiais retificados com o seu nome,  podefa solicitaJo pelo e-
mail coneursodeestagio.riopreto@ciee.ong.br  antes do t6rmino das inscrig6es.

3.6.  Nao serao aceltas outras formas de solicltagao de rome social, tais como: via postal, telefone
Ou fax.

3.7.  O(a)  candidato(a)  nesta  situaoao  devefa  realizar sua  inecricao  informando  seu  rome civil  ro
campo  rome completo,  ficando  ciente de que o  nome social enviado no ermail,  sera utilizado ei'T`
toda a comunicacao publica do processo seletivo, sendo considerado o nome civil apenas para  as
etapas  intemas  (formaliza9ao  do  Termo de Compromisso de Estagio),  para a devida identifica9ao
do(a) candidato(a), nos termos legais.

3.8.  A  Prefeitura  Municipal  de  Valentim  Gentil  e o  CIEE  -Centre  de  lntegraoao  Empresa  Escola,
poderao  a qualquer tempo,  verificar as  informa96es  fomecidas  ro ato da lnscrioao, e tomairaio as
medidas   judiciais   cabiveis,   podendo   o(a)   candidato(a)   em   caso   de   informag6e§   falsas   ou
inveridicas  ser  desclassificado(a)  do  presente  processo,  ser acionado(a) judicialmente  a  ainda,
caso eventualmente  tenha sido aprovado(a) e tenha sido contratado(a).

4.  DO  PROCESSO  SELETIVO

4.1.  As  inscric6es  e proves  online sefao  realizadas  gratuitamente  no  perfodo de 09/04/2021 ate as
12:00  horas (horario de Brasilia)  do dia 22/04/2021.

4.2. Ao termiro  da jnscricao, o(a) candidato(a) estafa  apto a iniciar a prova online.

4.3.   O(a)  candjdato(a)  s6   podefa  acessar  a  prova  com  o  login  e  senha  cadastrado  durante  a
inecrigao.

4.4. Ao logar ro sistema de acesso a prova, o(a) candidato(a) recebefa  via SMS ou ermail  o cod igo
de confirmagao para liberagao do acesso a prova online.

4.4.1.   0   CIEE   -   Centro   de   lntegragao   Empresa   Escola,   nfo   se   responsabilfa   pelo   nao
recebimento  do  SMS  ou e.-mail com a c6digo de conf irmagac para liberagao do acesso a prova
online    por    motivo    de    ordem    dos    computadores,    celulares,    falhas    de    comunicaoao,
congestionamento das linhas de comunicaqao, falta de energia eletrica, falta de sinal, berTi como
outros fatores de ordem tdenica que impossibilitem a transfetencia dos dados . O(a) candidato(a)
que     tjver     dificuldades      no      recebimento      do     c6digo     devefa     enviar     ermail          pare
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gg#g:gestaaio.riopreto@ciee.Qng±±    antes    do    t6rmiro    das    inscrig6es,    relatando    a

4.5.  O(a)  candidato(a)  tefa  02  (dojs)  minutos  para  responder  cada  questao,  caso  nao  responda
dentro  do  tempo  determinado,  o  sistema gravara a resposta em branco e seguifa automaticamente
para pr6xima questfo.

4.5.1.  Ap6s  a conclusao  da questao ou termino do tempo previsto ro  item 4.5, esta nao podefa
mais ser acessada.
4.5.2.  As quest6es serao selecionadas no banco de dados e apresentadas de forma rand6mica,
q uestat] po r q uestfo .

4,6. Ao acessar a  prova, s6 podefa desconectarcaso clique no campo "Responder e sair da prova".

4.7.  A  desconexao  por qualquer outro  motivo,  salvo  a  do  iteni  anterior,  acarretafa na perda de  1
(uma)   questao.   Ao   realizar   nova  conexao,   a  questao   nao   sera  visualhada   novamente  e  sue
resposta sera  nula,  sem direito de substituigao da questao.

4.8. O(a) candidato(a) e responsavel por realizar  a prova em conexat] estavel e segura.

4.9.   O(a)   candidato(a)   que   nao   realizar  completamente  a   prova  online  sera  automaticamente
elimjnado(a) do processo seletivo.

4.10.  A  presente  selegao  publica  comp6erse  de  uma  unica  fase,  com  aplicacao  de  uma  prova
objetiva online.

4.10,1  A  prova  sera  composta  de  10  quest6es  de  multipla  escolha,  com 4 alternatives  cada
uma,  sendo apemas  uma correta, baseadas res seguintes conteudos progi.amaticos:

ERIEREREHRE
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pronome,  adv6rbio,  preposigao,  conjun¢ao,  interjeigao  e verbo). Tempos e modos verbais.
Coloca9ao    pronominal.    Significagao    das    palavras    (ant6nimo,    sin6nimo,    hom6nimo,
par6nimo).  Concordancia verbal  e  nominal.  Regencia verbal  e  nominal.  Sintaxe.  Figures de
linguagem.  erase.  Coerencia Textual.  Plurais.

.    33E#==:===;=es6t::i:sca:==:I:;:±=S:. _Hjsy6ej: :mgb::%t:f:a.Cjg::t::a:e psr::i,£ma:s:: pmo#c::

literatura,  radio, cinema  e televisao. Atualidades, Responsabilidade social.

•   g#;:ft#:3S:gl M-u,tip::: 'u:aoD iv:seo res:t.ua£3:se-.p.r: b ,E:ci; natg:meg3:.a;n::i:o s:

Propriedades.   Raz6es   e   Propong6es.   Divisao   Proporcional.   Regra   de   tres   simples   e
composta.    Porcentagem.    Juros    Simples.    Equagao    de    1°   e   2°   grau.    Relagao   entre
grandezas:  tabelas e gfaficos. Raciocinio L6gico. Conjuntos num6ricos.

4.11.  As  provas  sefao  rand6micas  e  realizadas  on-line,  no  perfodo  estabelecido  no item 4.1. deste
edital.
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4.12.  Orienta96es  antes do infoio da prova:

A.      Certifique sua disponibilidadedetempo para realizar  a prova;
8.      Procure urn  localtranquilo e silencioso;
C.      Realize  a prova individualmente,  sem consulta ou apoio deoutros materiais  ou pessoas;
D.     Procure acessar a provaem urn  local que oferecaintemet  banda larga;
E.      Nao abra  mais de uma janela/aba do navegador;
F.      Certifique que o navegador esta com o Javascript ativado.

4.13.  Durante  a realizagao  da prova o(a) candidato(a) nao  podefa:

A.     Abrirmais deuma janela/aba  do navegador;
a.      Capturar  imagem daquestao (print  datela ou outra forma).

4.14.  Acarretafa a elimina9ao do(a) candidato(a) ou anula9ao da questao, sem prejuizo das san€6es
penais  cabiveis,  a  burla  ou  a  tentativa  de  burla  a  quajsquer  das  normas  mencionadas  mos   items
4,12.  e 4.13,  para a  realizacao  da prova,  definidas  neste edital ou em outros relativos ao  processo
seletivo,   nos  comunicados,   nas  instrug6es  ao(a)  candidato(a)  ou  naquelas  constantes  em  cada
Prova.

4.15.  Para  cada acerto sera computado 01  (urn)  ponto, totalizando 10 pontos.

4.16.  Somente sera  classificado(a) o(a) candidato(a) que tiver nota igual ou superior a 30°/o  no total
da prova.

4.17.  Sera  publicado no site do CIEE o  caderno de quest6es e gabarito provis6rio em  23/04/2021.

4.18.  Em caso de empate na classificacao, o desempate sera feito pelos seguintes criterios:

•      MaiorNotadeportugues;
•      Maior Nota deconhecimentos  Gerais;
•      MaiorNota deMatematica;
•      Maiorldade.

5.  DOS  RECURSOS

5.1.  0  gabarito  e o  cademo  de quest6es  sefao  divulgados  no  dia  23/04/2021,  no  site do  CIEE  -
Centro  de lntegragao  Empresa Escola.

5.2.    Sefao    admitidos    recursos    quanto    ao    gabarito    da    prova   objetiva,   que   devefao   ser
encaminhados           eletronicamente          no          dia          26/04/2021,           para          o          endere9o
concursodeestagio.riopreto@ciee,ong.br,  em  formulario  especlfico,  disponivel  para download  no
site do CIEE.

5.3.    Nao  serao  aceitos  recursos por via postal ou fac-simile,  ou qualquer outro  meio  nao previsto
neste Edital.

5.4.  Serao  rejeitados,  tambem,  liminarmente, os recursos enviados fora do  prazo  indicado  no  item
5.2 deste capitulo, bern como aqueles que nao contiverem dados necessarios a identifica9ao do(a)
candidato(a) ou for redigjdo de forma ofensiva.
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5.5.   0   recurso   devefa   ser   individual,   por  questao,   com   a   indicagfo   do   eventual   prdyufro,
devidamente  f undamentado,  comprovando  as  alega96es  com  citag6es  de   artigos,   legislacao,
paginas  de  ljvros,  romes  dos  autores,  etc.,  com  a juntada,  sempre que possivel,  de c6pia dos
comprovantes e, ainda, exposigao de motivos e argumentos.

5.6.  A  decisao  da  banca  examinadora  do  CIEE  sera  irrecorrivel,  consistindo  em  tlltima  instancia
para recursos,  sendo soberana em  sues decis6es, nfo sendo aceita, ainda,  revisao de recursos.

5.7.  Se  do  exame  de  recurso  resultar  na anula9ao  de questao  integrante da  prova,  a  pontuagao
correspondente a esse item sera atribuida a todos(as) os(as) candidatos(as) que tiveram acesso a
referida questao, independentemente de terem  recorrido.

5.8.   a  recurso  contra  a  lista  de  classif ica9ao  provis6ria  devefa  ser  encaminhado  ao  endere9o
eletr6nico  concursodeestagio.riopreto@ciee.ong.br, ro dia 17/05/2021.

5.9.  Em nenhuma  hip6tese serao aceitos pedidos de recursos de recursos, revisao de recursos e/ou
recurso do gabarito definitivo e resultado definitivo.

6.  DO  RESULTADO

6.1.  Sefao  elaboradas  duas  listas de classificagao,  uma geral  e uma exclusiva das pessoas com
defjciencia,  por curso em ordem decrescente de classificacao das  rotas obtidas, elaboradas pelo
CIEE,  res termos deste edital, que sera divulgada ro site (www.ciee.ora.br).

6.2.  A  publicagao da lista de classificagao  provis6ria,  gabarito  definitivo  e respostas aos recursos
serao feitas em  14/05/2021.

6.3.  A publjcagao da [ista de classificagao definitiva sera feita em 25/05/2021.

7.  DA CONVOCACAO   PARA  PREENCHIMENTO  DA VAGA

7.1. A convocagao obedecefa a classificagao definitiva obtida pelos(as) candidatos(as) no processo
seletivo .

7.2.    Serao    considerados   para   convocacao,   o   e-mail   e   os   telefones   registrados   pelos(as)
candidatos(as)  no  momento  da  inscrioao,  sendo  de  responsabilidade  do(a)  candidato(a),  manter
atualizado  os dados cadastrais no CIEE.

7.2.1.  Para  preenchimento  de cada vaga de estagio  o(a) candidato(a) devera se manjfestar em
ate  24   (vinte  e  quatro)  horas   ap6s   o   recebimento   do   e-mail  de  convocacao.  A  Prefeitura
Municipal  de Valentim  Gentil  realizafa 2  (duas) tentativas  de contato  por telefone no  mesmo dia
em  hofarios distintos.
7.2.2.   No  caso   do(a)  candidato(a)  nao  ser  localizado(a)  nas  tentativas  de  contato  (e-mail   e
telefone) realizadas  pela  Prefeitura  Municipal  de Valentim  Gentil  no  prazo  de 24  (vinte e quatro)
horas  o(a)  candidato(a)  com  classificagao   imediatamente  posterior sera  convocado(a)  e  o(a)
candidato(a) ira para  o final da lista.

7.3.    Na   falta   de   candidatos(as)   aprovados(as)   para   as   vagas   reservadas   as   pessoas   com
deficiencia,  estas  serao  preenchidas  pelos(as) demais  candidatos(as),  com  estrita observancia da
ordem classificat6ria.

4



PrefeituradoESMT#DnjcDI~Epi&odpeAuVL%IentimGentj'

CNPJ : 46.599.833/OcO1-u

7.4.  O(a) candidato(a) aprovado(a) no processo seletivo,  interessado(a) na celebragao do Termo de
Compromisso    de   Estagio    devefa   apresentar-se   na   data,   hofario   e   local   estabelecjdos   na
convocacao.

7.5.  O(a)  estudante devefa  apresentar Declaragao  sjmples da lnstitui9ao de Ensino especificando o
curso e semestre  na  retirada do contrato.

7.6.  0  nao  comparecimento  na  data,   hofario  e  local  estabelecido  em  quaisquer das  etapas  de
convoca9ao, implicafa a desclassifica9ao no Processo Seletivo, nao cabendo recurso.
7.7.  Nao  serao  convocados(as) estudantes  cujo  termino  de curso  seja  igual  ou  inferior a 06 (seis)
meses da data da convocacao.
7.7.1.  a contrato devefa ter duracao  minima  de 06 (seis)  meses.

7.8.  0(a) candidato(a)  convocado(a) que nao tiver 16 anos completos,  ira para o final da lista,  o(a)
candidato(a) com classificagao imediatamente posterior sera  convocado(a).

7.9.   Caso  a  jomada  de  estagio  seja  incompativel  com  os  hofarios  de  atividade  escolares  ou
academicas,   o(a)  candidato(a)     ira   pare  o   final   da  lista,   o(a)  candidato(a)  com  classificagao
imed iatamente  posterior sera convocado(a).

7.10.  O(a) candidato(a) que tiver interesse em solicitar sua exclusao do  processo seletivo,  podera
faze-la  uma  unica  vez,  desde  que  realize  tal  pedido  formalmente junto  ao  CIEE,  que podefa ser
pelo e-mail  _c_oncursodeestaqio.rioDreto@ciee.ong.tr.

7.11.  0  Centro  de  lntegracao  Empresa-Escola  e a  Prefeitura  Municipal  de Valentim  Gentil  nao  se
responsabilizarao   por  eventuais   prejulzos   ao(a)  estudante  decorrentes  de  dados  de  inscrigao
incorretos,  chamadas  perdidas  e/ou  e-mail  nao  visualizado  no  ato  da  convocagao,  bern  como
falhas t6cnicas.

7.12.  O(a)  candjdato(a) no momento da convocacao devefa ter cadastro com o CIEE.

7.13.   O(a)  candidato(a)   s6   podefa   ser  convocado   para  no   maximo   2  (duas)  vagas  djstintas,
independente do motivo de sua reclassificagao.

8.   DO   PREENCHIMENTO   DA  VAGA  E   CELEBRACAO   D0   TERMO   DE   COMPROMISSO  DE
ESTAGIO

8.1.  0  Termo  de Compromisso de Estagio  se da fa sob o  regime da Lei n.°  11.788 de setembro de
2008.

8.2.  Nao  poderao  firmar Termo  de  Compromisso  de  Estagio  os(as) servidores(as) da Prefeitura
Municipal  de  Valentim  Gentil  ou  outros(as)  servidores(as)  publicos(as)  que  cumpram jomada de
trabalho compativel com o estagjo.

8.3.  O(a) estudante  que  iniciar o estagio  ira firmar o Termo de Compromisso de Estagio (contrato)
com  a  Prefeitura  Municipal  de Valentim Gentil  por no  maximo 24 meses,  sem  prorrogacao,  exceto
para candidatos(as) com deficiencia.

8.4.  0  hofario  de  estagio  sera  estabelecido  de acordo  com  a  necessidade da area em  que o(a)
estagiario(a)  ira  desenvolver as  atividades,  totalizando  a jomada  maxima  de  06 horas diarias e 30
horas semanais.
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8.5.   Ap6s   a   convocagao   para  o  preenchimento  da  vaga,   o(a)  estudante  devefa  apresentar  a
Prefeitura  Municipal de valentim  Gentil os seguintes documentos:

•      C6pia deRG  e CPF ou carteira  nacional de habilita9ao;
•      Declara9ao   de   Escolaridade  atual  constando  o  curso  semestre  cursado  (carimbada  e

assinada   pela   lnstituioao   de  Ensino)  e  retirar  junto   a  Prefeitura   Municipal  de  Valentim
Gentil,  seu  Termo  de  Compromisso  de  Estagio  (contrato) para assinatura da  Empresa e
lnstituigao  de Ensino.

8.6.  O(a) candidato(a) tefa  o  prazo  de  20  (vinte) dias  dteis para devolugao das vias do Termo de
Compromisso  de  Estagio,  a  contar da data de retirada na Prefeitura Municipal de Valentim Gentil
devendo estar devidamente assinadas em todos os campos. Sujeito a desclassificacao caso  nao
seja apresentado dentro do prazo.

9.  DISPOSICOES  FINAIS

9.1.   0   processo   seletivo   tefa   validade  de   12  meses   a  partir  da  publjcagao  da  classificagao
definitiva, podendo a crit6rio da Prefeitura  Municipal de Valentim  Gentil,  ser prorrogado.

9.2.   0  ato   da   inscrigao   implicafa  no  conhecimento  das  instrug6es  e  na  aceita¢ao  tacita  das
cond ig6es estabelecidas neste Edital.

9.3.  A  inexatidao  das  afirmativas  e/ou  irregularidades   nos  documentos,  verificadas  a  qualquer
tempo,   acarretafa  a   nulidade  da  inscrigao   ou  do   Termo   de   Compromisso   de   Estagio   do(a)
estudante,  sem prejulzo  das medidas de ordem administrativa,  ci'vel ou criminal  cabi'vels.

9.4.  0  Centro  de  lntegragao  Empresa-Escola e  a  Prefeitura  Municipal  de Valentjm  Gentil,  nao  se
responsabilizam poreventuais  prejufzos  ao(a) estudante decorrentes de:

9.4.1.   Informac6es do(a) candidato(a) nao atualizadas  dificultando o  contato;
9.4.2.   Inscrigao/realizagao  da  prova  nao  efetivada  por  motivo  de  ordem  dos  computadores,
celulares,   falhas   de  comunicaoao,   congestionamento  das   linhas  de  comunicagao,  falta  de
energia  eletrica,  bern  como  outros  fatores  de ordem t6cnica que impossibilitem a transferencja
dos dados.

9.5.  A simples inscri9ao  no  presente Processo  Seletivo  autoriza o CIEE e a Prefeitura Municipal de
Valentim  Gentil  a  utilizar-se  dos dados inseridos ou transferi-los,  mantendo-se a mesma finalidade
pare as quais foram fornecidos.

9.5.1.  DADOS PESSOAIS
0  CIEE  respeita  a sua privacidade. Qualquer informagao que voce nos fomega sera tratada
com  o  mais  alto  nl'vel  de cuidado  e seguranga,  sendo  utilizada apenas  de acordo  com os
limites estabelecidos neste documento e na  legisla9ao aplicavel.
Os   dados   pessoais   e   dados   pessoais   sensiveis;   nome   completo,   n°  CPF,   data  de
nascimento,  sexo,  estado  civil,  enderego  completo,  e-mail,  telefone  res.,  telefone  celular,
instituicao de ensino em que estuda, curso, semestre,  previsao de conclusao do curso, tumo
de aula e em caso de pessoas com deficiencia o CID e laudo medico,   coletados em razao
do presente processo seletivo, sefao tratados pelo CIEE e poderao sercompartilhados com
a Prefeitura  Municipal de Valentim  Gentil,  6rgao o qual voce esta realizando  a inscn.9ao com
as  f inalidades  de:  dar  andamento  as  demais  etapas  do  processo  seletivo;  possibilitar  a
comprovacao de sua identidade; apresentar em eventual  f iscalizacao quanto a realizacao  do
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certame;  bern  como  poderao  ser  publicados  nos site do  CIEE  (www.ciee.org.br) para  dar
publicidade  aos  participantes  do  certame,  mantendo-se  as  mesmas  finalidades  para  as
quais os dados pessoais foram fomecidos.
Os seus dados pessoais serao automaticamente eliminados pelo CIEE quando deixarem de
ser tlteis pare os fins que motivaram o seu fomecimento e nao forem mais necessarios para
cumprir qualquer obriga9ao legal.
9.5.2.  SEGURANCA  DOS DADOS
0   CIEE   se   responsabiliza   pela   manutencao   de   medidas   de   seguranca,   tecnicas   e
administrativas  aptas  a  proteger  os  dados  pessoais  de  acessos  nao  autorizados  e  de
situa¢6es  acidentais  ou  ill'citas  de  destruigao,  perda,  alteragao,  comunicacao  ou  qualquer
forma  de tratamento  inadequado  ou  illcito.  Em  conformidade ao  art. 48 da Lei n° 13.709,  o
Controlador comunicafa ao lltular e a Autoridade Nacional de Protecao de Dados (ANPD) a
ocorrencia  de   incidente  de  seguranoa  que   possa  acarretar  risco  ou  dano  relevante  ao
lltular.

9.6.  Podefa haver ajustes no edital a qualquer momento para retificacao ou adequacao do mes mo ,
promovido atraves de errata.
9.6.1.   0  valor  da  bolsa  auxilio  e  auxllio  transporte  e  demais   beneficios   (caso  existam)  serao
calculadas  de  acordo  com     a  frequencia    do  estagiario  e  carga  hofaria  de  estagio  cumprida,
podendo variar proporcionalmente.

9.7. As ddvidas surgidas na aplicagao deste Edital, bern como os casos omissos, serao resolvid as
pelo CIEE  e pela Prefeitura Municipal de Valentim  Gentil.

9.8.  Do cronograma das etapas:   I
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lnscrigao/realizagao  da prova on-line.
og/o4/2021       ate      as12:00horasdodia22/04/2021

Publicacao do gabarito provis6rio. 23/04/2021

lnterposicao de recursos contra o gabarito provis6rio. 26/04/2021

Publicagao da classificagao provis6ria. 14/05/2021

Interposi9ao de recursos contra a classifica9ao provis6ria. 17/05/2021

Publicacao da classificacab definitiva. 25/05/2021

9.9.  Nos  termos  da  Lei  Federal  n.11.788,  de 25/09/2008,  o  estagio  nao  cria vinculo empregatleio
de qualquer natureza  e ao t6rmino  do contrato os estagiarios nao serao efetivados.

Valentim  Gentil,  09 de Abril de 2021.
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