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______ EDITAL Nº 72/2022 
 

“Abre inscrições para preenchimento de 
vagas de estagiário e formação de cadastro 
reserva para estudantes regularmente 
matriculados em instituição de ensino 
superior .” 

 
 
 RITA DE CÁSSIA CAMPOSPEREIRA, Prefeita Municipal de Muitos Capões, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público aos 
interessados que estão abertas as inscrições para Processo Seletivo Público, a ser realizado 
contrato pelo CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL – 
CIEE-RS, para CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIO, de nível superior, na área de educação, 
assistência social e saúde. 
 
1- INSCRIÇÕES: 

a) LOCAL: As inscrições serão recebidas única e exclusivamente por meio de envelope 
LACRADO, na recepção da Prefeitura Municipal; 

b) DATA: De 16 a 22 de novembro de 2022; 

HORÁRIO: Das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16 horas; 

c) Os documentos serão conferidos apenas pela Comissão Julgadora, o preenchimento 
da inscrição e anexar os documentos são de inteira responsabilidade do candidato; 

d) É de responsabilidade do candidato o preenchimento da ficha de inscrição e ficha de 
pontuação, bem como anexar os documentos necessários no envelope para inscrição.  

 

1.1 - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: No envelope deverá conter os seguintes 
documentos: 

a) Ficha de Inscrição – Anexo I, deste edital, devidamente preenchida; 
b) Cópia de documento de identidade com foto; 
c) Cópia do comprovante de residência, com endereço em Muitos Capões; 
d) Cópia de matrícula ou Declaração da Instituição de Ensino em que cursa graduação; 
e) Ficha de Pontuação – Anexo II, deste edital, devidamente preenchida; 
f) Cópia dos documentos listados para pontuação; 

 
1.2 – IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE: O envelope deverá estar identificado com os 
seguintes dados: 
 

 

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________________________ 

CARGO: ESTÁGIO CURSO SUPERIOR 

NÚMERO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO: ______/2022 

 
1.3 – COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO: Na entrega da inscrição será gerado um comprovante 
de inscrição. 
 

 



 
PREFEITURA DE MUITOS CAPÕES – RS 
Rua Dorval Antunes Pereira, 950 – Centro - Muitos Capões – RS – CEP 95230-000 

Fone (54) 3232-5707 - Site Oficial: www.muitoscapoes.rs.gov.br 

 
 _______________________________________________________________________________

______  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

EDITAL Nº ______/2022 
 

Inscrições para Contratação de ESTÁGIO CURSO SUPERIOR 
 

Nº INSCRIÇÃO: _______________  DATA INSCRIÇÃO: _____/11/2022 
 
Recebido por:_____________________________________________________________________ 
 

 
2 -  CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

a) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data que for chamado; 

b) Ter endereço residencial na cidade de Muitos Capões, comprovado através de 
documento em seu nome ou declaração; 

c) O período de estágio poderá ser de até 24 meses no Município de Muitos Capões; 

d) A qualquer momento poder-se-á anular o estágio, a pedido do candidato ou da 
instituição; 

e) O estágio poderá ser anulado pela interrupção dos estudos. Devendo o estagiário 
comprovar a cada início de semestre sua matrícula no curso de ingresso; 

f) Não poderá participar deste processo aluno que já tenha realizado estágio pelo 
período de 24 meses no município; 

g) Poderá participar aluno matriculado em instituição de ensino superior cursando 
graduação na área de educação, assistência social e saúde; 

 
3 -  QUADRO DE VAGAS: 

Cargo Vagas Requisitos Valor Mensal 
da Bolsa-

auxílio 

Carga Horaria 
Semanal  

Estagiário 
NÍVEL 
SUPERIOR 

02 e 
CR 

a) Ter idade mínima de 18 anos; 

b) Estudante de Graduação na área de Educação . 

R$ 850,00 30 horas 
A combinar  

a) Este processo destina-se ao preenchimento de vagas existentes e classificação para 
candidatos à vagas futuras (CR – Cadastro Reserva), que podem ser chamados 
posteriormente. 

4 -  DA CLASSIFICAÇÃO: 

Os candidatos serão classificados de acordo com o seguinte somatório: 

Item Especificação 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 

1  Semestre da Graduação 
(2 pontos por semestre) 

2  

2  
Curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 
(Apresentação de apenas 1 título, com carga horária superior a 
40 horas) 

1  

3  Curso de informática 
(Cursos com carga horária superior a 40 horas) 

1  

4  Cursos na Área da Graduação 
(Cursos com carga horária superior a 40 horas) 

0,5  

5  
Curso de Línguas*** 
(Cada semestre equivale a 0,5 pontos, comprovado através de 
certificado de conclusão) 

0,5  
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______ a) Serão aceitos títulos a contar de 01/01/2018; 

b) Nenhum título terá dupla pontuação; 

 

4.1 - A lista de classificação será realizada de acordo com as notas dos candidatos em ordem 
decrescente; 

  
4.2 - Ocorrendo empate na classificação serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

a. Semestre mais avançado; 

b. Maior quantidade de cursos na área de graduação; 

c. Maior idade; 

 
5 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 
5.1 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos 
candidatos aprovados. 
 
5.2 Após homologado o prazo o candidato será contatado por telefone/whats. A não 
manifestação do candidato dentro de 24 horas implicará em sua eliminação, sendo 
convocado o próximo da lista de classificação. 
 
5.3 O candidato convocado deverá fazer a entrega da documentação solicitada pela 
Secretaria de Educação para tomar pose e encaminhar para contrato junto ao CIEE. 
 
5.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado, em havendo rescisão 
contratual ou necessidade pública será pelo ano letivo de 2022 e 2023. 
 
5.5 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter seus contato atualizado junto à 
Secretaria de Educação 
 
6 – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

Item Descrição Data 

1  Publicação do Edital 11/11/2022 

2  Realização das Inscrições 16/11 a 22/11/2022 

3  Análise dos documentos 23 e 24/11/2022 

4  Homologação do Resultado 25/11/2022 

 
Registre-se e publique-se. 
 

MUITOS CAPÕES, 11 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 

RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA 
Prefeita Municipal  
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______ ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

CARGO: ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR 
 

1. DADOS PESSOAIS 
1.1 - Nome Completo: ________________________________________________________________________________ 

1.2 – Filiação:  

 Mãe: ___________________________________________________________________________________________ 

 Pai: ____________________________________________________________________________________________ 

1.3 – Nacionalidade: _________________________________________________________________________________ 

1.4 – Naturalidade: ___________________________________________________________________________________ 

1.5 – Data de Nascimento: ___________________________________________________________________________ 

1.6 – Estado Civil: ____________________________________________________________________________________ 

1.7 – Telefone: ________________________________________________________________________________________ 

1.8 – Endereço Eletrônico: __________________________________________________________________________ 

1.9 – Endereço Residencial: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

2. DOCUMENTOS: 

2.1 – Carteira de Identidade e órgão expedidor: ___________________________________________________ 

2.2 - Cadastro de Pessoa Física - CPF: _______________________________________________________________ 

2.3 – Título de Eleitor     Nº_________________________________ Zona: ______________ Seção: _____________ 

2.4 – Número PIS: ____________________________________________________________________________________ 

3. DADOS ESCOLARES: 

3.1 – Instituição:__________________________________ ___________________________________________________ 

3.2 - Curso: ___________________________________________________________________________________________ 

3.3 – Semestre: _______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________, ________ de ____________________de 2022.  

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
IMPORTANTE: A presente Ficha de Inscrição deverá ser ANEXADA juntamente com cópia do documento de 
identidade oficial. 

 
ANEXO II 
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______  
FOLHA DE PONTUAÇÃO 

 
CANDIDATO:_________________________________________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO: ________________________________________________________________________________________ 

CURSO: _______________________________________________________________________________________________ 

 

 

TITULAÇÃO APRESENTADA 

PONTUAÇÃO 

Preenchimento  pelo 

candidato. 

Colocar o total de 

PONTOS 

VALIDAÇÃO 

COMISSÃO 

Preenchimento pela 

comissão 

1 Semestre da Graduação 
(2 pontos por semestre) 

  

2 
Curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 
(Apresentação de apenas 1 título, com carga horária superior a 
40 horas) 

  

3 Curso de informática 
(Cursos com carga horária superior a 40 horas) 

  

4 Cursos na Área da Graduação 
(Cursos com carga horária superior a 40 horas) 

  

5 
Curso de Línguas*** 
(Cada semestre equivale a 0,5 pontos, comprovado através de 
certificado de conclusão) 

  

 TOTAL   

OBSERVAÇÃO: A presente Folha de Pontuação deverá ser ANEXADA, no envelope, preenchida, juntamente com 
cópia dos documentos que marcou pontuação e comprovante de escolaridade.  

Não preencher os espaços em azul 

 

Assinatura do Candidato:  

______________________________________________________________ 

Data: ______/______/2022. 

 

Assinatura da Comissão:  

______________________________________________________________ 

Data: ______/______/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 


