ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIOS
EDITAL Nº 001/2021-PMO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ torna público, para conhecimento dos interessados,
a abertura das inscrições para o processo seletivo EDITAL Nº 001/2021-PMO, para o
preenchimento de 100 (cento) vagas de ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO e cadastro de reserva
destinado a estudantes regularmente matriculados em Instituições de Ensino de Educação de
nível médio, profissionalizante e superior, para diversas áreas da Administração Pública,
devidamente conveniadas com o Município através da Chamada Pública nº 002/2020, na
forma da Lei Municipal nº 9.154/2017 e alterações e Lei Federal nº 11.788/2008.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente Processo Seletivo é regido por este Edital e às Leis que se referem ao presente
certame, o qual será promovido pela Prefeitura Municipal de Oriximiná, através da Secretaria
Municipal de Administração.
1.2. O Processo Seletivo é destinado a estudantes regularmente matriculados em Instituições
de Ensino devidamente conveniadas com o Município através da Chamada Pública nº
002/2020 (Anexo VI), considerando:
a) o estudante de ensino médio ou profissionalizante deverá estar matriculado, ter
frequência efetiva e bom aproveitamento nos cursos vinculados em instituição de ensino
do Município de Oriximiná, demonstradas através das respectivas declarações;
b) o estudante de ensino superior deverá estar regularmente matriculado, ter frequência
efetiva e bom aproveitamento no curso de nível superior e ter cursado no mínimo o 02
(dois) semestres do respectivo curso, demonstradas através das respectivas declarações.
1.3. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas existentes de estagiários para
atender às demandas da Prefeitura Municipal de Oriximiná.
1.4. A concessão de estágio no âmbito do Município de Oriximiná objetiva proporcionar a
preparação do estudante para o trabalho produtivo e para o desenvolvimento da vida cidadã,
por meio do exercício de atividades correlatas a sua pretendida formação profissional, na interrelação existente entre o conhecimento teórico e prático inerentes à formação em qualquer
um dos níveis de ensino. A concessão de estágio não gera vínculo empregatício de qualquer
natureza e dar-se á mediante a celebração de Termo de Compromisso entre o estudante e o
Município de Oriximiná com a interveniência obrigatória da Instituição de Ensino de origem.
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1.5. O estagiário fará jus a:
a) bolsa de estágio, conforme art. 4º, incisos I e II da Lei nº 9.145/2017 c/c Lei nº
9.272/2019;
b) seguro contra acidentes pessoais (art. 9º, inciso IV da Lei nº 11.788/2008);
1.6. As informações prestadas pelo candidato serão de sua inteira responsabilidade, dispondo
a Secretaria Municipal de Administração o direito de excluir do processo seletivo aquele que
fornecer dados comprovadamente inverídicos.
1.7. Não poderá ingressar no estágio o estudante que tiver concluído curso ou com data de
conclusão de curso prevista por período inferior a 06 (seis) meses, no momento da assinatura
do termo de compromisso de estágio.
1.8. O processo seletivo será realizado em uma etapa, de caráter eliminatório e classificatório,
composta da prova objetiva.
1.9. A participação dos candidatos neste Processo Seletivo não implica obrigatoriedade de sua
contratação, ocorrendo apenas a expectativa de convocação e contratação, ficando reservado
ao Município, o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às
necessidades do serviço, obedecendo rigorosamente à ordem de Classificação Final, dentro do
prazo de validade deste Edital.
1.10. A contratação do(s) candidato(s) aprovado(s) dependerá da prévia existência de convênio
vigente entre a Instituição de Ensino e a Prefeitura.
1.11. A jornada de atividade em estágio será definida de acordo com o horário de atendimento
do local de estágio, devendo constar no Termo de Compromisso, sendo compatível com as
atividades escolares, observada a carga horária definida.
1.12. O candidato que não comparecer a qualquer das convocações estará eliminado do
processo seletivo.
2. DAS VAGAS
2.1. Das Vagas Ofertadas
NIVEL
NIVEL MÉDIO OU PROFISSIONALIZANTE
NIVEL SUPERIOR

AMPLA
CONCORRÊNCIA
50
50

CARGA
HORÁRIA
20 H/S
20 H/S

CADASTRO
RESERVA
3
3

2.2. Secretarias municipais disponíveis para receber estagiários:
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a) Secretaria Municipal de Administração;
b) Secretaria Municipal de Assistência Social;
c) Secretaria Municipal de Educação;
d) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
f) Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;
g) Secretaria Municipal de Saúde;
h) Secretaria de Meio Ambiente e Mineração;
i) Secretaria Municipal de Finanças;
j) Secretaria Municipal de Planejamento;
l) Secretaria Municipal de Esporte;
m) Secretaria de Integração Municipal;
n) Procuradoria Geral.
2.3. Nas seguintes áreas: administrativo, ciências contábeis, economia, jurídica, serviço social,
educação, jornalismo, finanças, relações públicas, turismo, engenharias, arquitetura,
agricultura, pecuária, informática, medicina, enfermagem, veterinária, farmácia, nutrição,
fisioterapia, odontologia, meio ambiente, segurança do trabalho, eletrônica, mecânica,
edificações, secretariado.
3. VALOR DA BOLSA DE ESTÁGIO
3.1. O valor da bolsa de estágio de nível médio ou profissionalizante será correspondente a R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais) equivalentes à carga horária de 20 horas semanais,
conforme art. 4º, incisos I, alínea a, da Lei nº 9.145/2017 c/c Lei nº 9.272/2019;
3.2. O valor da bolsa de estágio de nível superior será correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) equivalentes à carga horária de 20 horas semanais, conforme art. 4º, incisos II, alínea a,
da Lei nº 9.145/2017 c/c Lei nº 9.272/2019;
4. DOS REQUISITOS DA INSCRIÇÃO
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4.1. Poderão se inscrever no Processo Seletivo para Estagiários, candidatos que preencham os
seguintes requisitos no ato da contratação:
a) Estar matriculado e ter frequência na Rede de Ensino Público ou Privado que estejam
conveniadas com o Município (Anexo VI);
b) Dispor de compatibilidade de horário do estágio com a grade curricular da Instituição
de Ensino;
c) Possuir idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos;
d) Ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do estágio do qual se inscreveu;
e) Concordar expressamente com a carga horária e o horário de estágio a serem fixados
conforme conveniência do Município;
f) Não ter sido estagiário no Município pelo período de 02 (dois) anos no mesmo nível de
escolaridade;
4.2. Para estágio em área considerada como perigosa ou insalubre, o estudante deverá ter
idade mínima de 18 (dezoito) anos, por força do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.
4.3. O Estagiário não poderá ter nenhum vínculo empregatício com o município.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato a estágio deverá conhecer o edital e certificar-se
de que preenche todos os requisitos exigidos por este e pelas legislações competentes, sendo
que uma vez efetuada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.
5.2. A inscrição será efetuada gratuitamente de forma online, no período de 25/02/2021 à
03/03/2021 até as 23h59 (horário de Brasília), devendo o candidato digitalizar e enviar os
documentos
comprobatórios
previstos
no
item
5.3,
para
o
e-mail:
estagio@oriximina.pa.gov.br, colocando no campo “assunto”: Processo Seletivo – Estágio
Oriximiná. (Anexo II)
a) Cada candidato poderá realizar somente uma inscrição. Havendo mais de uma, será
considerada aquela de data mais recente.
b) É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea, bem como por fax, via postal ou
presencial por protocolo.
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5.3. Os documentos comprobatórios para a inscrição os quais devem ser digitalizados em
formato PDF.
a) Ficha de inscrição preenchida (Anexo II). As fichas devem estar devidamente assinadas
e no caso de menores de (18) dezoito anos, assinadas pelos pais ou responsável legal;
b) Registro Geral (R.G./Documento de Identidade) frente e verso, ou certidão de
nascimento;
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Declaração de Matrícula da Instituição de Ensino, a qual deve constar o período em
que o aluno está matriculado atualmente e ainda o tempo/período total do curso, manter
a original para conferencia;
e) Comprovante de Residência atualizado (preferencialmente luz ou telefone), se aluguel
apresentar contrato de locação;
f) Histórico Escolar completo e fundamentado, com a identificação do Candidato neste
documento, emitido pela Instituição de Ensino.
5.4. O aluno que se candidatar às vagas deste certame deverá estar devidamente matriculado
no presente ano e frequentando efetivamente o curso.
5.5. As Declarações de Matrícula deverão ser emitidas a partir de 1º de dezembro de 2020.
5.6. Após o encaminhamento do e-mail, o candidato receberá um e-mail confirmando o
recebimento.
5.7. As inscrições que não atenderem a todos os requisitos fixados serão canceladas.
5.8. A relação das inscrições deferidas será publicada no dia 04/03/2021 no site da Prefeitura
www.oriximina.pa.gov.br.
5.9. Os pedidos de recurso contra a lista de inscrições deferidas será de forma online, no
período de 05/03/2021 à 08/03/2021 até as 23h59 (horário de Brasília), devendo o candidato
digitalizar o recurso para o e-mail: recurso@oriximina.pa.gov.br, colocando no campo
“assunto”: Recurso contra relação de inscrições deferidas – Estágio Oriximiná. (Anexo III)
5.10. A publicação do resultado dos pedidos de recurso contra a lista de inscrições deferidas
será realizada no site da Prefeitura www.oriximina.pa.gov.br no dia 09/03/2021.
6. DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
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6.1. Aos candidatos participantes na qualidade de pessoas portadoras de deficiência, na forma
da Lei Municipal nº 9.154/2017 e alterações e Lei Federal nº 11.788/2008, será assegurado o
percentual de 10% (dez por cento) das vagas de estágio ofertadas.
6.2. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência,
deverá, no ato da inscrição encaminhar a Declaração de Portador de Deficiência (Anexo I) e,
posteriormente, se convocado, submeter-se à perícia Médica a ser determinada pela
Prefeitura de Oriximiná, que opinará conclusivamente sobre a sua qualificação e sobre o grau
de deficiência, com a finalidade de verificar se a deficiência da qual é portador realmente o
habilita a ocupar uma das vagas reservadas (Constituição Federal, art. 37, VIII).
6.3. No ato da inscrição o candidato deverá encaminhar junto aos outros documentos
solicitados neste certame o laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID), bem como sua provável causa.
a) O laudo médico que se refere o item 6.3 deverá ser expedido no prazo máximo de 90
(noventa) dias antes do término das inscrições.
6.4. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se portador de deficiência, se classificado
no Processo Seletivo, terá seu nome publicado em relação de classificação à parte, observada
a respectiva ordem de classificação.
6.5. As vagas destinadas a portadores de deficiência que não forem providas por falta de
candidatos serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de
classificação.
6.6. O candidato deve entregar declaração conforme modelo de declaração constante no
Anexo IV deste Edital.
7. DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
7.1. A convocação para a realização da Prova Escrita Objetiva será publicada no dia 10/03/2021,
onde será informado o local para a realização da prova.
7.2. O processo Seletivo constituir-se-á de uma Prova Escrita Objetiva, contendo 25 (vinte e
cinco) questões para os candidatos do nível médio ou profissionalizante e 30 (trinta) questões
para os candidatos do nível superior.
7.3. As questões objetivas para cada acerto será computado 01 (um) ponto.
7.4. Será considerado classificado/aprovado o candidato que obtiver média de no mínimo 50%
de acerto.
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7.5. As questões serão de múltipla escolha com cinco alternativas das seguintes disciplinas:
Língua portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, e Noções de Direito
Constitucional e Administrativo. A disciplina de Noções de Direito Constitucional e
Administrativo somente será objeto de avaliação para os candidatos de nível superior.
7.6. Nível Médio e Nível Superior:
a) Língua Portuguesa: Classes de palavras: flexões nominais e verbais. Análise sintática:
relações e sentidos entre orações, períodos e funções sintáticas dos termos. Sintaxe de
regência: verbos e sua predicação; regência verbal e nominal, crase. Sintaxe de
concordância: concordância nominal e verbal; concordância gramatical e ideológica
(silepse). Colocação de pronomes: próclise, mesóclise e ênclise. Semântica: sinonímia e
antonímia. Pontuação: vírgula, ponto-e-vírgula, dois pontos, ponto de exclamação, ponto
de interrogação e ponto final.
b) Raciocínio Lógico: Teoria de Conjuntos: Notações e Representações; Tipos de
Conjuntos; Propriedades. Operações entre Conjuntos; Relação entre Teoria de Conjuntos
e Lógica. Lógica Proposicional: Proposições Simples e Compostas; Valores-Verdade;
Conectivos; Propriedades; Tautologia e Contradição; Condição Suficiente e Condição
Necessária; Equivalência e Implicação Lógica; Sentenças Fechadas. Lógica dos Predicados:
Sentenças Abertas; Propriedades; Argumentos; Quantificadores; Cálculo dos Predicados.
c) Noções de Informática: Conhecimentos em aplicativos e funções do Windows.
Conhecimentos em Microsoft Office. Conhecimentos básicos para a utilização da
Internet. Importante: As questões da prova poderão fazer referência a qualquer versão
dos softwares citados, em uso no mercado.
7.7. Nível Superior além dos conteúdos do item 7.6:
a) Noções de Direito Constitucional e Administrativo e Constituição Federal: Do art.1º ao
art. 13 e do Art. 37 ao Art. 41, todos da CF/88.
7.8. A prova escrita acontecerá no dia 13/03/2021, das 8h00 às 12h00, nas dependências da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Assunção, situada na Rua 15 de Novembro,
nº 2185, Santa Teresinha, Oriximiná/PA, observadas todas as medidas de prevenção e
enfrentamento ao contágio e propagação do novo coronavirus.
7.9. O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do
horário fixado para o início da prova, munido de caneta esferográfica transparente, de tinta
azul ou preta, seu documento oficial de identificação com foto, máscara e álcool em gel de uso
pessoal.
7.10. O gabarito preliminar será divulgado no dia 13/03/2021 a partir das 14h00.
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7.11. Os pedidos de recurso contra a gabarito preliminar e revisão de prova será de forma
online, no período de 15/03/2021 à 16/03/2021 até as 23h59 (horário de Brasília), devendo o
candidato digitalizar o recurso para o e-mail: recurso@oriximina.pa.gov.br, colocando no
campo “assunto”: Recurso contra a gabarito preliminar – Estágio Oriximiná. (Anexo III)
7.12. O resultado dos recursos contra o gabarito preliminar e revisão de provas objetivas será
publicado no dia 17/03/2021.
7.13. A Classificação Preliminar será divulgada no dia 17/03/2021 a partir das 14h00.
7.14. Os pedidos de recurso contra a classificação preliminar será de forma online, no período
de 18/03/2021 à 19/03/2021 até as 23h59 (horário de Brasília), devendo o candidato digitalizar
o recurso para o e-mail: recurso@oriximina.pa.gov.br, colocando no campo “assunto”: Recurso
contra a classificação preliminar – Estágio Oriximiná. (Anexo III)
7.15. O resultado dos recursos contra o classificação preliminar será publicado no dia
20/03/2021.
8. DOS RECURSOS
Serão admitidos recursos a serem interpostos respeitados os prazos referidos neste edital.
8.1. Caberão recursos somente dos itens:
a) contra Inscrições Deferidas;
b) contra gabaritos preliminares e revisão de prova;
c) contra classificação preliminar.
8.2. Não será admitido em hipótese alguma, recurso interposto por outra pessoa que não seja
o candidato inscrito neste processo seletivo.
8.3. O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado.
8.4. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não
serão apreciados.
8.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato interposto.
8.6. Em hipótese alguma serão aceitos recursos interpostos por correspondência (SEDEX, Aviso
de Recebimento (AR), fac-símile, via SAC, via telefone, ou outro meio que não seja o
estabelecido neste edital.
8.7. Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados:
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a) em desacordo com as especificações contidas neste documento;
b) fora do prazo estabelecido;
c) sem fundamentação lógica e consistente;
d) com argumentação idêntica a outros recursos;
e) Em hipótese alguma, serão aceitos revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso
da Homologação do Resultado Final.
8.8. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, aos pedidos deferidos e
indeferidos, por meio de publicação específica no site www.oriximina.pa.gov.br.
a) Em hipótese alguma serão dadas informações a respeito da análise de recursos através
de e-mails, telefone, fax e quaisquer outras formas.
8.9. A Secretaria Municipal de Administração, através de sua comissão examinadora do
processo seletivo, constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
9. DA DESCLASSIFICAÇÃO
O candidato será desclassificado do processo seletivo se:
9.1. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
9.2. Não forem localizados em decorrência de telefone/e-mail desatualizado, incompleto ou
incorreto;
9.3. Não apresentar no ato da inscrição toda a documentação exigida neste edital;
9.4. Não atender às determinações deste Edital e de seus atos complementares;
9.5. Quando, após sua convocação para admissão, não comparecer ao local no prazo
designado.
10. DA HOMOLOGAÇÃO FINAL E DA CONVOCAÇÃO PARA O ESTÁGIO
10.1. A Publicação e homologação do resultado final será divulgado no site da Prefeitura
Municipal de Oriximiná www.oriximina.pa.gov.br no dia 21/03/2021 a partir das 10 horas.
10.2. A classificação neste processo seletivo não gera direito à convocação, a qual está
condicionada à comprovação dos documentos constantes no item 5.3 do presente edital.
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10.3. Não caberá recurso da Homologação do Resultado Final;
10.4. A classificação final dos candidatos de nível médio ou profissionalizante e de nível
superior será feita na ordem decrescente da nota final. Em caso de empate, a classificação se
dará a partir do candidato com maior idade.
10.5. É de inteira responsabilidade do candidato manter seu endereço eletrônico (e-mail)
atualizado e número de telefone para viabilizar os contatos necessários.
11. DA CONVOCAÇÃO
11.1. Os candidatos aprovados serão convocados, via e-mail, de acordo com o surgimento de
vagas, obedecida a ordem rigorosa de classificação, a ser observada nesta ordem. Se
necessário, a Prefeitura Municipal de Oriximiná realizará, no máximo, 2 (duas) tentativas de
contato por telefone em horários distintos.
11.2. Após o recebimento do e-mail de convocação o candidato terá o prazo de 2 (dois) dias
úteis para confirmar o interesse na vaga.
11.3. Serão considerados, para convocação, o e-mail e os telefones registrados no momento
da inscrição, sendo de responsabilidade do candidato, manter atualizados os dados.
11.4. Se o candidato não for localizado nas tentativas de contato, e-mail e telefone, no prazo
de 2 (dois) dias úteis, o candidato com classificação imediatamente posterior será convocado.
11.5. No caso de não haver retorno de nenhum dos contatos realizados, o candidato irá para
o final da lista de classificados, aguardando o surgimento de nova vaga.
11.6. O candidato convocado deverá digitalizar todos os documentos solicitados por e-mail e
enviar, em formato PDF, para a Prefeitura Municipal de Oriximiná através do e-mail
estagio.contratacao@oriximina.pa.gov.br, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da
confirmação do interesse no estágio.
11.7. Caso os documentos solicitados não sejam enviados no prazo estabelecido no subitem
11.6, o candidato será eliminado do processo seletivo, sendo convocado o próximo da lista da
vaga aberta.
12. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
12.1 Os estagiários convocados estarão subordinados à Lei Municipal nº 9.154/2017 e
alterações e Lei Federal nº 11.788/2008, de modo que não formarão vínculo empregatício com
o Município de Oriximiná.
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12.2. A contratação para realização de estágio não obrigatório, sem vínculo empregatício, darse-á mediante assinatura de TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, celebrado entre
estagiário e esta municipalidade, com interveniência da Instituição de Ensino na qual o
candidato encontra-se matriculado.
12.3. Para a celebração do Termo de compromisso de Estágio a Prefeitura Municipal de
Oriximiná solicitará do candidato os seguintes documentos:
a) cópia do Comprovante de Residência atualizado (preferencialmente luz ou telefone),
se aluguel apresentar contrato de locação;
b) cópia do RG ou certidão de nascimento e CPF;
c) 2 (duas) fotografias 3x4 colorida e atual;
d) atestado de frequência com data atual;
e) números de telefones para contato;
f) cópia do certificado de quitação do Serviço Militar, para os maiores de 18 anos;
g) cópia do Título de Eleitor, se possuir;
h) cópia da página da foto e dos dados pessoais cadastrados da Carteira de Trabalho, se
possuir;
i) declaração de matrícula atualizada ou atestado de vínculo com a instituição de ensino.
j) declaração de responsabilidade pelo sigilo das informações, Anexo V;
l) se deficiente, laudo médico emitido nos últimos 90 (noventa) dias, contendo o CID
(Classificação Internacional de Doenças), compatível com a deficiência informada.
12.4. Os candidatos convocados que não apresentarem todos os documentos exigidos no item
12.3, serão considerados inaptos para contratação.
12.5. A inexatidão de afirmativa ou a falsidade de documentos, ainda que verificada a
posteriori, implicará na eliminação do candidato.
12.6. Será eliminado do processo seletivo o convocado que não iniciar o estágio na data, local
e demais condições estipuladas pelo Secretaria Municipal de Administração.
12.7. O Termo de Compromisso de Estágio será rescindido quando:
a) a qualquer tempo, por interesse de qualquer das partes;
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b) conclusão, trancamento, reprovação, ou abandono do curso pelo estudante;
c) não comprovação da matrícula e da frequência escolar com aproveitamento;
d) transferência do estagiário para outro curso ou instituição de ensino;
e) comprovação de falsidade ou de omissão de informações por parte do estagiário;
f) não cumprimento das normas que regem o estágio;
g) avaliação insatisfatória durante o estágio.
h) O estudante classificado que não cumprir o disposto no Edital ou, não entregar
documentação, será excluído da lista de classificação.
12.8. Após a entrega da documentação, a Secretaria Municipal de Administração irá elaborar
o Termo de Compromisso de Estágio que será entregue ao estudante convocado no qual ficará
responsável pela assinatura no T.C.E. da Instituição de Ensino no qual é matriculado. Ficando
condicionado o início do estágio no Município a entrega do T.E.C. a Secretaria Municipal de
Administração.
13. DO CADASTRO RESERVA
13.1. O cadastro de reserva será formado dentre os candidatos classificados/aprovados, em
ordem decrescente dos pontos obtidos, observado o mesmo critério de desempate estipulado
nos subitens do item10.4.
13.2. Dentro do prazo de validade do processo seletivo, estipulado no item 14.1 deste Edital,
a Prefeitura de Oriximiná poderá disponibilizar vagas para estágio, devendo obedecer à ordem
de classificação do Cadastro Reserva.
13.3. Havendo efetivação do disposto no item anterior, a convocação dos aprovados será
realizada via e-mail e telefone.
14. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
14.1. O processo seletivo terá validade de 6 (seis) meses, a partir da data de publicação do
resultado final, podendo ser renovado por igual período.
14.2. A vigência do Termo de Compromisso de Estágio terá validade de no mínimo 6 (seis)
meses e será realizado conforme declaração de matrícula atualizada, que deverá constar o
período letivo, podendo ser prorrogado por até 24 (vinte e quatro) meses.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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15.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este processo seletivo, bem como de eventuais
aditamentos e instruções específicas para a realização do certame.
15.2. Ter disponibilidade para estagiar na carga horária definida no item 2.1 no período
matutino ou vespertino.
15.3. As normas e diretrizes quanto ao Programa de Estágio em âmbito municipal estão regidas
e disciplinadas pela Lei Municipal nº 9.154/2017 e alterações e Lei Federal nº 11.788/2008.
15.4. Eventuais casos omissos serão analisados e decididos pela Secretaria Municipal de
Administração.

Oriximiná, 24 de fevereiro de 2021.

JOSE WILLIAN
SIQUEIRA DA
FONSECA:0173726
5508

Assinado de forma digital
por JOSE WILLIAN SIQUEIRA
DA FONSECA:01737265508
Dados: 2021.02.24 17:42:03
-03'00'

JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
Prefeito Municipal
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ANEXO I
CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS
FASES
Publicação do Edital
Inscrições
Lista de Inscrições Deferidas
Recursos contra Inscrição Deferidas
Resultado dos Pedidos de Recursos
contra Inscrições Deferidas
Convocação para as Provas Objetivas
Provas Escrita Objetivas
Gabaritos Preliminares das Provas
Objetivas
Recurso
contra
o
Gabaritos
Preliminares e Revisão de Provas
Objetivas
Publicação do resultado dos Recursos
contra os Gabaritos Preliminares e
Revisão de Provas Objetivas
Publicação da Classificação Preliminar
Recurso da Classificação Preliminar
Resultado dos Recursos da Classificação
Publicação e Homologação do
Resultado Final
Convocação/Termo
de
Compromisso/Contratação

PERÍODO
25/02/2021
25/02/2021 a
03/03/2021
04/03/2021
05/03/2021 a
08/03/2021
09/03/2021

HORÁRIO
8h00
8h00 às
23h59
8h00
8h00 às
23h59
8h00

LOCAL
www.oriximina.pa.gov.br
estagio@oriximina.pa.gov.br

10/03/2021
13/03/2021
13/03/2021

8h00
8h00 às
12h00
14h00

www.oriximina.pa.gov.br
Escola M. E. F. Professor
Assunção
www.oriximina.pa.gov.br

15/03/2021 a
16/03/2021

8h00 às
23h59

recurso@oriximina.pa.gov.br

17/03/2021

8h00

www.oriximina.pa.gov.br

17/03/2021
18/03/2021 a
19/03/2021
20/03/2021
21/03/2021

14h00
8h00 às
23h59
8h00
10h00

www.oriximina.pa.gov.br
recurso@oriximina.pa.gov.br

Conforme
necessidade do
Município

-

-

www.oriximina.pa.gov.br
recurso@oriximina.pa.gov.br
www.oriximina.pa.gov.br

www.oriximina.pa.gov.br
www.oriximina.pa.gov.br
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
CANDIDATO À VAGA DE ESTÁGIO PARA:
NÍVEL OU PROFISSIONALIZANTE (

)

SUPERIOR (

)

DADOS PESSOAIS:
Nome completo: ___________________________________________________________________
RG: ___________________ CPF: _________________ TÍTULO DE ELEITOR: _____________________
Estado Civil: ______________________

Data de nascimento: _________________

Telefone residencial: (___) _____________

Celular: (____) _____________________

Endereço: _______________________________________________________________________
Cidade: ___________________________

CEP: _______________________

E-mail pessoal: _____________________________________________________________________
Portador de Deficiência? (____) Não

(____) Sim, qual? ________________________________

DADOS ESCOLARES:
Instituição: _____________________________________________________________________
Curso: ________________________________

Ano/Período: ______________________

Dias da semana em que tem aula: _____________________________________________________
Horário de aula: Início: ________________________ Término: ____________________________
Já estagiou na Prefeitura Municipal de Oriximiná? (____) Não

(____) Sim, em que ano: _______

TERMO DE COMPROMISSO
Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade
pelas mesmas.
_____________________________________________
(assinatura do candidato ou responsável)
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ANEXO III
MODELO DE RECURSO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
NOME COMPLETO: ________________________________________________________________
NÍVEL OU PROFISSIONALIZANTE (_____)

SUPERIOR (_____)

Selecione a opção de Recurso a qual está impetrando.
(__) Contra lista de Inscrições Deferidas
Classificação Preliminar

(__) Contra Gabarito e Revisão de Provas

(__) Contra

Abaixo escreva com letra legível e em caixa alta (maiúscula) de forma clara e objetiva o motivo pelo
qual está impetrando recurso.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Declaro para os devidos fins que eu estou ciente das normas estabelecidas neste edital.

Oriximiná, ______ de ____________ de 2021.
_____________________________________________
(assinatura do candidato ou do responsável)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CORTE AQUI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2021, Recebi o requerimento de Recurso contra o (__) Contra
lista de Inscrições Deferidas (__) Contra Gabarito e Revisão de Provas (__) Contra Classificação
Preliminar, do candidato __________________________________________________________,
inscrito no certame, RG:___________________ e CPF:_____________________. Recebi em
____/____/2021.
_________________________________________________
Assinatura de recebedor
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Eu,______________________________________________________________________________,
RG:____________________, CPF: __________________________, declaro para os devidos fins que
sou portador de deficiência e que quero realizar minha inscrição às vagas reservadas aos portadores
de deficiência. Estou ciente que todas as informações declaradas por mim serão averiguadas e deverão
estar acompanhadas dos documentos comprobatórios exigidos neste certame.

Oriximiná, ______ de ____________ de 2021.

_____________________________________________
(assinatura do candidato ou do responsável)
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ANEXO V
TERMO DE RESPONSABILIDADE E MANUTENÇÃO DE SIGILO

Eu,______________________________________________________________________________,
RG:____________________, CPF: __________________________, comprometo-me a guardar
segredo acerca de assuntos classificados como sigilosos dos quais tenha tomado conhecimento ou tido
acesso em razão de meu ofício na Prefeitura Municipal de Oriximiná, a zelar pela proteção dos
documentos, materiais, áreas e sistemas de informação sob minha responsabilidade, e a usar, em
estrito interesse e razões de serviço, as máquinas, equipamentos e sistemas colocados à minha
disposição para o exercício funcional, em conformidade com o previsto nos Artigos 110 e 111 do
Regime Jurídico Único do Município de Oriximiná e nos Artigos 153, 154, 314, 325 e 327 do Código
Penal Brasileiro. Comprometo-me, ainda, a cumprir com outros normativos que vierem a ser
aprovados regimentalmente e implementados no âmbito da Administração Pública. E por estar de
acordo com o presente Termo, assino-o.

Oriximiná, ______ de ____________ de 2021.

_____________________________________________
(assinatura do candidato ou do responsável)
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ANEXO VI
RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS



J I PEDROSA JUNIOR – UNIP – TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2020



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA – UFOPA – TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2020



A. A. W. SERVIÇOS LTADA – EPP – UNOPAR PITÁGORAS – TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2020



L. B. A. PEDROSA – ME – CEPLA – TERMO DE CONVÊNIO Nº 08/2020



ESCOLA TECNOLÓGICA DE ORIXIMINÁ – EETEPA – TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2020
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