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Cursos Requisitos Quantidade de vagas

Bacharel em Sistemas e Informação (BSI) Estar cursando BSI, do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso. 2

Licenciatura em Computação e Informática (LCI) Estar cursando LCI, do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso. 10

Pedagogia Estar cursando Pedagogia, do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso. 35

Horas diárias Horas semanais Bolsa auxílio

4 (quatro) horas 20 (vinte) horas R$500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS  

GABINETE DO PREFEITO 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 01/2021

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 01/2021
 
A Prefeitura Municipal de Angicos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, no uso das suas atribuições legais, torna público a abertura do
Processo Seletivo Simplificado de Cadastro Reserva destinado ao preenchimento de vagas de estágio remunerado para atuação na Rede Municipal
de Educação, em unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2021, em conformidades com as disposições da Lei
Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
 
1. DA FINALIDADE
O presente Edital estabelece as instruções destinadas à reserva de vagas de estagiários para as áreas descritas no item 3, sob contrato de natureza
administrativa, não gerando ao candidato selecionado qualquer direito como servidor público.
 
2. DO PERFIL
Serão selecionados(as) estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em Cursos de graduação em Licenciaturas e/ou Bacharelado
devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC e que possuem convênio com a Prefeitura Municipal de Angicos, vinculados ao
ensino público e privado.
 
3. DAS ÁREAS, DA CARGA HORÁRIA, REQUISITOS E QUANTIDADE DE VAGAS
 

 
3.1 DA CARGA HORÁRIA E VALOR DE BOLSA AUXÍLIO
 

 
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para participar deste processo seletivo serão gratuitas e realizadas no período de 24 de fevereiro de 2021 até às 12h do dia 26 do
mesmo mês, via internet, através do link https://forms.gle/DeMGL2VLTaK8buoC8, onde constará o formulário destinado à INSCRIÇÃO.
4.2 Não será admitida, sob nenhuma hipótese, a inscrição fora do prazo explicitado neste edital.
4.3 O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas na efetivação da inscrição, e pelas consequências de eventuais erros,
omissões, falsidade de informações no preenchimento de qualquer de seus campos, o que poderá implicar a não homologação da inscrição, na
eliminação do candidato do presente Processo Seletivo e ainda na nulidade de eventual contratação.
4.4 O Município de Angicos/RN não se responsabiliza por informações incompletas ou desatualizadas prestadas pelo candidato na ocasião da
inscrição, bem como por inscrições não recebidas em decorrência de falhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.
 
5. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo será mediado pela Comissão Técnica do Setor Pedagógico da Secretaria Municipal de Angicos/RN, e consistirá nas seguintes
etapas:
 
I - Entrevista, de caráter classificatório, para verificar a adequação do perfil do candidato às atividades a serem desenvolvidas no estágio;
II - Análise curricular, de caráter classificatório.
 
5.1 DAS ENTREVISTAS
5.1.1 As entrevistas serão virtuais, pela plataforma interativa “Google Meet”, e a convocação para a mesma será encaminhada, em forma de
cronograma, para o endereço eletrônico do candidato (e-mail), constando data, hora e link.
5.2 DA ANÁLISE CURRICULAR
5.2.1 Durante a entrevista será analisado o currículo do candidato, bem como, os demais documentos disponibilizados, para validar as informações
descritas no ato da inscrição.
 
6. DAS INFORMAÇÕES GERAIS
6.1 A bolsa estágio não possui natureza salarial e visa auxiliar a cobertura de despesas relacionadas ao estágio, como transporte e alimentação, entre
outros, ficando vedada a concessão de qualquer auxílio adicional.
6.2 Não será permitida a realização de mais de um estágio remunerado pelo mesmo candidato no Município.
 
7. DA HOMOLOGAÇÃO FINAL E DA CONVOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO
7.1 A convocação dar-se-á por de forma progressiva, de acordo com a necessidade da Rede Municipal de Ensino.
7.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar e observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados nas redes
sociais oficiais do município.
7.3 A realização do Estágio dar-se-á mediante a firmação do Termo de Compromisso de Estágio, celebrado entre Educando, o Município de
Angicos/RN e a Instituição de Ensino devidamente conveniada, na qual o candidato encontra-se matriculado.
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DATAS ATIVIDADES

23/02/2021 Publicação do Edital de Abertura

Das 9h do dia 24/02/2021 até 26/02/2021 às 12h Período de inscrições

26/02/2021 a 01/03/2021 Homologação das inscrições

02/03/2021 Divulgação do Cronograma de entrevistas

03/03/2021 a 05/03/2021 Período de entrevistas

08/03/2021 Publicação do resultado final dos classificados

8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Ao efetuar sua inscrição, o candidato adere aos termos do presente Edital, sendo de sua inteira responsabilidade acompanhar as instruções
específicas para a realização e conclusão do processo.
 
Angicos, 23 de fevereiro de 2021
 
MIGUEL PINHEIRO NETO
Prefeito de Angicos/RN
 
MARIA TEREZA DE MELO BARACHO LIMA
Secretária Municipal de Educação
Port. nº 006/2021
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