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PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NO PARQUE DAS DUNAS  – 2016  

O Parque Estadual Dunas do Natal, estrutura desconcentrada do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que irá realizar seleção para preenchimento de vagas e para cadastro de reserva 
para Programa de Estágio de Estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Ecologia, Gestão 
Ambiental, Engenharia Florestal, Turismo, Educação Física, Artes Visuais, Pedagogia, 
Biblioteconomia e Enfermagem, de acordo com as condições a seguir especificadas:   
 
DOS REQUISITOS 
 
Art. 1º. Poderão se inscrever para o processo seletivo simplificado de estagiários do Parque 
Estadual Dunas do Natal os estudantes de curso superior em Universidade ou Faculdade 
autorizada pelo Ministério da Educação que estejam regularmente matriculados, cadastrados na 
Escola de Governo do RN e que já tenham cursado, no mínimo, 50% do curso de graduação, 
conforme as disposições constantes neste edital.  
 
DAS VAGAS 
 
Art. 2º. As vagas serão distribuídas nas seguintes áreas, de acordo com o Quadro 1: 
 
§1º. As vagas serão distribuídas entre expediente matutino, vespertino ou de final de 
semana/feriados/pontos facultativos.  
 
§2º. A dedicação do estágio será de 30 (trinta) horas semanais, realizando-se pela manhã entre 
as 07 e as 13h, pela tarde entre as 12h e as 18h e aos finais de semana, feriados e pontos 
facultativos entre as 08h e as 18h.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 1 
 

ÁREA CURSOS NÚMERO DE 
VAGAS 

DISPONÍVEIS 
PARA TURNO 
MATUTINO 
(7H ÀS 13H) 

NÚMERO DE 
VAGAS 

DISPONÍVEIS 
PARA TURNO 
VESPERTINO 
(12 ÀS 18h) 

NÚMERO DE 
VAGAS 

DISPONÍVEIS 
PARA FINAL DE 

SEMANA 
(*FERIADOS, 

PONTOSO 
FACULTATIVOS) 

 
 

CIÊNCIAS NATURAIS 

 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

ECOLOGIA 
GESTÃO AMBIENTAL 

 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

2 + 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

2 + 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

ENGENHARIA FLORESTAL 
ENGENHARIA AMBIENTAL 

CADASTRADO 
DE RESERVA 

CADASTRO DE 
RESERVA 

1 + 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

PEDAGOGIA PEDAGOGIA CADASTRADO 
DE RESERVA 

CADASTRADO 
DE RESERVA 

CADASTRADO 
DE RESERVA 

 

TURISMO TURISMO 1 + 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

1 + 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

2 + 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

EDUCAÇÃO FÍSICA EDUCAÇÃO FÍSICA CADASTRADO 
DE RESERVA 

1 + 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

2 + 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

ARTES VISUAIS ARTES VISUAIS CADASTRADO 
DE RESERVA 

CADASTRO DE 
RESERVA 

1 + 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

BIBLIOTECONOMIA BIBLIOTECONOMIA 1 + 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

CADASTRADO 
DE RESERVA 

 
0 

ENFERMAGEM ENFERMAGEM 1 + 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

CADASTRADO 
DE RESERVA 

1 + 
CADASTRADO 
DE RESERVA 

TOTAL DE VAGAS 16 3 4 9 

 
 
Art. 3º. Para os cursos cuja disponibilidade de vagas não está prevista, de acordo com o Quadro 
1, a seleção destinar-se-á ao preenchimento de cadastro reserva.   
 
Parágrafo único. No prazo de validade do concurso, as vagas que ficarem disponíveis poderão ser 
ocupadas pelos candidatos aprovados. 
 



Art. 4º. O estágio curricular terá duração mínima de um ano, podendo ser prorrogado por igual 
período, apenas uma vez, nos termos do art. 11 da Lei nº 11.788/2008.  
 
Parágrafo único. O contrato de estágio poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
 

I- Automaticamente, ao término do estágio; 
II- Por livre e unilateral deliberação da CONCEDENTE ou do estagiário; 
III- Quando comprovado rendimento insatisfatório do estagiário; 
IV- Por conclusão, abandono, trancamento de matrícula ou mudança do curso realizado pelo 

estagiário; 
V- Pelo não cumprimento das cláusulas, normas e instruções a serem convencionada em 

Termo de Compromisso.  
 

Art. 5º. Se não houver candidato inscrito ou não houver aprovado na seleção em um 
determinado curso, as vagas previstas para este serão disponibilizadas à Administração do 
Parque das Dunas que, observando a conveniência e a necessidade do serviço, determinará a 
ocupação das vagas por aprovados de outros cursos.  
 
DA REMUNERAÇÃO 
 
Art. 6º O valor da bolsa de estágio deverá ser divulgado quando da convocação para assunção da 
função.  
 
Parágrafo único. Será devido ao estagiário o auxílio-transporte, previsto no art. 12 da Lei nº 
11.788/2008. 
 
DA INSCRIÇÃO 
 
Art.7º. A inscrição será feita exclusivamente através da INTERNET, através do preenchimento de 
ficha devida (anexa a este edital) e seu encaminhamento ao email 
estagioparquedasdunas@gmail.com, a partir da data de publicação deste edital até o dia 16 de 
dezembro.  
 
§ 1º A inscrição nesta seleção de estágio é gratuita.   
 
§2º O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição e enviá-la ao email indicado com o 
assunto “Seleção de Estágio PEDN”.  
 
§3º O candidato deverá apresentar, no dia da seleção, Comprovante de Vínculo com 
Universidade ou Faculdade autorizada, Histórico de Graduação atualizado e currículo vitae ou 
lattes.  
 
 
 
 



DA SELEÇÃO 
 
Art. 8º. A seleção constará de prova escrita, entrevista oral e análise curricular.  
 
I - A prova escrita será realizada na data provável de 18 de dezembro de 2015, a partir das 08h, e 
terá duração de uma hora, no Auditório Tocandira – Bosque dos Namorados. 
 
II- A entrevista oral será realizada no mesmo dia da prova, conforme saída do local da etapa 
escrita e inscrição em lista ordinal.  
 
III - A análise curricular deverá considerar as experiências descritas no currículo do candidato.  
 
Parágrafo único. As experiências declaradas no currículo deverão ser comprovadas quando da 
convocação, estando qualquer informação inverídica sujeita a sanções como a redução de 
pontuação e possível dispensa do convocado.  
 
Art. 9º. Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova com antecedência 
mínima de uma hora.  
 
Art. 10.  A prova de Ciências Naturais constará de 10 (dez) questões objetivas de múltipla 
escolha, sendo 4 (quatro) de Ecologia, 3 (três) de Direito Ambiental e 3 (três) de Educação 
Ambiental, além de 2 (duas) questões discursivas, totalizando o valor máximo de 10 (dez) pontos, 
distribuídos em 0,5 (meio) ponto para cada questão objetiva e 2,5 (dois e meio) pontos para cada 
questão discursiva, e abordará os seguintes temas: 
 
ECOLOGIA  
 

1. Conceitos  
2. Interações Ecológicas 
3. Biodiversidade 
4. Ecologia de Paisagens 
5. Ciclos Biogeoquímicos 
6. Ecossistema 
7. Biomas 

 
DIREITO AMBIENTAL 
 

1. Constituição Federal Art. 225 
2. Lei Federal nº 6.938/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente 
3. Lei Federal nº 9.985/2000 - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza  
4. Decreto Federal 4.340/2002 
5. Lei Federal nº 12.651/2012 – Novo Código Florestal 
6. Resolução CONAMA 001/1986 – Estudo de Impacto Ambiental 

 
 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
 
- Artigo “A Pesquisa - Ação em Educação Ambiental: Uma experiência no entorno de uma 
Unidade de Conservação Urbana” - Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v15n2/a09v15n2.pdf   
 
- Lei Federal 9.795/1999.-  Política Nacional em Educação Ambiental  
 

 - Artigo “Percepção, Comunicação e Educação Ambiental em Unidades de Conservação: Um 
estudo no Parque Estadual de Espigão Alto Barracão/RS” - Disponível em:  
http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/128_141.pdf 
 
 
Art. 11. As provas de Turismo, Educação Física, Artes Visuais, Biblioteconomia e Pedagogia 
constarão em uma redação, cujo tema envolverá conhecimentos gerais sobre meio ambiente e 
importância de unidades de conservação, totalizando o valor máximo de 10 (dez) pontos.  
 
Art. 12. A prova de Enfermagem constará em 5 (cinco) questões objetivas de múltipla escolha e 2 
(duas) questões discursivas, totalizando o valor máximo de 10 (dez) pontos, distribuídos em 1,0 
(um) ponto para cada questão objetiva e 2,5 (dois e meio) pontos para cada questão discursiva, e 
abordará os seguintes temas: 
 
ENFERMAGEM 
 

1. - Promoção da Saúde, Saúde do Trabalhador e Primeiros Socorros (Política Nacional de 
Promoção da Saúde e Cadernetas do Ministério da Saúde).  

 
 
Art. 13. Após o horário fixado para o início das provas, não se admitirá, sob qualquer hipótese, o 
ingresso de nenhum candidato ao local de sua realização.   
 
Art. 14. Antes do início da prova o candidato deverá identificar-se, com documento de 
identificação pessoal (RG, CPF, CNH, etc) perante a Comissão da Seleção, ou perante fiscal por 
ela designado, e assinar a lista de presença.   
 
Art. 15. A ausência do candidato ou a não apresentação de documento de identificação válido 
acarretará a eliminação automática do candidato, não havendo segunda chamada para a prova.   
 
Art. 16. Durante a realização da prova não serão permitidas consultas à bibliografia, nem o porte 
de aparelhos eletrônicos como agenda eletrônica, telefone celular, walkman, mp3 player, 
receptor, notebook, palmtop, máquina fotográfica, gravador ou similares.   
 
Art. 17. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção o candidato que, 
durante a realização da prova:   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.795-1999?OpenDocument


a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 
b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;  
c) utilizar-se de equipamentos não permitidos ou que se comunicar com outro candidato;  
d) faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos examinadores, seus auxiliares ou 
candidatos;  
e) recusar-se a entregar o material de provas ao término do tempo de provas;  
f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido.   
 
Art. 18. A nota da prova escrita será o somatório dos pontos obtidos pelo candidato quando do 
acerto das questões propostas ou do desempenho na redação, tendo o valor máximo de 10 (dez) 
pontos.  
 
Art. 19. A nota máxima da entrevista será de 5 (cinco) pontos.  
 
Art. 20. A nota máxima da análise curricular será de 5 (cinco) pontos. 
 
Art. 21. A nota final corresponderá ao somatório das notas da prova escrita, entrevista e análise 
curricular, dividido por dois.  
 
Art. 22. O gabarito oficial será publicado no Site do Parque das Dunas 
(www.parquedasdunas.rn.gov.br)  
 
 
DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL 
 
Art. 23. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou 
superior a 60% (sessenta por cento) na nota final.   
 
Art. 24. A relação dos candidatos aprovados na seleção será publicada no site do Parque das 
Dunas, contendo a pontuação de todos os candidatos.  
 
Art. 25. A classificação será feita de acordo com a ordem decrescente da nota da prova.   
 
Art. 26. Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver a maior pontuação na 
prova escrita. 
 
Art. 27. O resultado final será divulgado no site do Parque das Dunas na data provável de 23 de 
dezembro.  
 
 
 
 
 

http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/


DA CONVOCAÇÃO   
 
Art. 28. A convocação para o estágio obedecerá à ordem de classificação, ao interesse da 
Administração e nos limites da disponibilidade orçamentária.   
 
Art. 29. Os candidatos selecionados serão convocados, observando-se a ordem de classificação, 
de acordo com o número de vagas existentes, podendo os demais aprovados serem convocados 
posteriormente, no decorrer do período de validade da seleção e na medida em que forem 
disponibilizadas novas vagas.   
 
Art. 30. A convocação dos candidatos aprovados ocorrerá no interesse da Administração e de 
acordo com a disponibilidade de vagas e orçamentária, com a devida comunicação ao candidato, 
através de email e de publicação no site do Parque das Dunas, devendo apresentar-se no setor 
administrativo do Parque das Dunas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de 
divulgação no site, sob pena de eliminação do processo de seleção.   
 
Parágrafo único. A atualização do endereço eletrônico e do telefone para contato, bem como o 
acompanhamento das convocações, serão de inteira responsabilidade dos candidatos.   
 
Art. 31. Para ser admitido no estágio, o candidato convocado deverá apresentar, em prazo a ser 
comunicado pela comissão de seleção, os seguintes documentos:   
 
a) Cópias de documento de identificação e CPF;  
b) Cópia de comprovante de residência;  
c) Declaração de vínculo com Instituição de Ensino Superior (IES); 
d) Histórico de graduação em Instituição de Ensino Superior (IES) que especifique a carga horária 
integralizada pelo candidato; 
e) Comprovante de matrícula do candidato em Instituição de Ensino Superior (IES);  
d) Uma foto 3 x 4;  
 
DISPOSIÇÕES FINAIS   
 
Art. 32. A seleção terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação deste edital, 
podendo ser prorrogável por igual período.   
 
Art. 33. O pedido de inscrição importará em aceitação das normas do presente edital.   
 
Art. 34. O candidato não poderá ser titular de cargo, emprego ou função pública, salvo se estiver 
regularmente afastado.   
 
Art. 35. Na hipótese de surgimento de casos não contemplados no presente edital, a solução será 
conferida mediante deliberação da administração central do IDEMA.    
 



Art. 36. A classificação gera para o candidato, apenas, a expectativa de direito à convocação para 
a vaga de estágio, reservando-se à administração do Parque das Dunas o direito de chamar os 
estudantes na medida de suas necessidades, obedecida rigorosamente a ordem de classificação. 
 
 
 

 
______________________________________________ 

Mary Sorage Praxedes da Silva Medeiros 
Presidente da Comissão de Seleção 

Administradora do Parque das Dunas 


