MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO – ESTADO DE MINAS GERAIS
ESTÂNCIA HIDROMINERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO-MG
EDITAL
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2016
O Prefeito Municipal do Município de Passa Quatro torna pública a realização de Processo
Seletivo para preenchimento de vagas para Programa de Estágio Remunerado de
estudantes do Ensino Superior em Educação Física, nos termos da Lei Federal nº 11.788,
de 2008 e Lei Municipal n. 1323/94, e conforme as disposições a seguir:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Poderão participar do processo seletivo estudantes de nível superior, regularmente
matriculados no curso de Educação Física em instituições de Ensino Superior público ou
privado, com frequência efetiva em cursos oficiais ou reconhecidos pelo Ministério da
Educação.
1.2. Fica vedada a inscrição se entre a realização do processo seletivo e a fase de
contratação, o candidato aprovado vier a concluir o curso ou não renovar a matrícula..
2.
DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado;
2.2. Ter, na data da contratação, a idade mínima de 18 anos completos;
2.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
2.4. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
2.5. Não ter registrada condenação criminal e encontrar-se em pleno exercício de seus
direitos civis e políticos;
2.6. Não estar incompatibilizado por força das restrições à contratação de pessoal,
previstas no artigo 37,§ 10 da Constituição Federal/ 88;
2.8. Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;
2.9. Ser aprovado no Processo Seletivo Simplificado;
2.10. Cumprir as determinações deste Edital.
3.
DAS VAGAS
3.1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 02 (duas) vagas de estágio para a
Secretaria Municipal de Esportes.
3.2. Os estágios terão a duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados
respeitando o prazo de vigência do contrato respectivo, nos termos da lei federal nº 11.788,
de 2008.
3.3. Os estagiários cumprirão carga horária 06 (seis) horas diárias, devendo o horário do
estágio ser compatível com seu horário escolar, a serem cumpridas em horários a serem
definidos pelos supervisores do estágio.
3.5. A bolsa-auxílio terá o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
4.
DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. O candidato interessado deverá procurar a Sede da Prefeitura Municipal portando o
requerimento de inscrição devidamente preenchido (ANEXO I DESTE EDITAL), em duas
vias, do dia 02 a 04 de março de 2016, das 08h30min às 16h00min.
4.2 Na oportunidade da inscrição, o candidato deverá apresentar, juntamente com o
requerimento de inscrição, cópia do CPF, RG e comprovante de residência.
4.2. Na impossibilidade da assinatura do Requerimento de Inscrição pelo candidato,
poderá ser feita inscrição por procuração. Nesse caso, o candidato deve incluir no envelope
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procuração simples, devidamente assinada, dando poderes específicos ao procurador para
efetuar a inscrição no Processo Seletivo Simplificado n° 02/2016, bem como cópia simples
do seu documento de identidade e do procurador.
4.4. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu procurador.
4.5. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea, bem como por fax, correio
eletrônico ou via postal.
5.
DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
5.1. O Processo Seletivo será realizado em ETAPA ÚNICA e tem por objetivo avaliar a
capacidade do candidato pela Comissão Especial formada para este procedimento.
5.2 – A Comissão Especial instituída para seleção dos candidatos fará a seleção através de
análise do currículo dos candidatos.
5.3 – Os candidatos classificados, terão seus nomes afixados no quadro de avisos da sede
da Prefeitura Municipal de Passa Quatro, no dia 08 de março de 2016, às 14:00 horas.
5.4 – As vagas descritas neste Edital serão preenchidas conforme necessidade da
Administração Municipal.
5.5 – Os candidatos classificados serão convocados para assinatura do contrato, no
endereço que fornecerem no ato de inscrição.
6.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
6.1 Documentos que comprovem as condições referidas no item 2 (Carteira de Identidade,
Título de Eleitor, Certificado de Reservista, Certidão Negativa Criminal da Justiça Comum e
Juizado Especial Criminal de Passa Quatro, comprovante de endereço, certidão de
matrícula no curso de Pedagogia em instituição de ensino Superior oficial ou reconhecida
pelo Ministério da Educação).
7.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 1 (um) ano, contado a
partir da data da divulgação do resultado final, prorrogável por mais um ano.
7.2 A Comissão Especial será constituída pelo Assessor Jurídico Municipal, pelo Secretário
Municipal de Esportes , pelo Presidente do Conselho Municipal de Esportes e pela Chefe
de Recursos Humanos Municipal.
Passa Quatro, 24 de fevereiro de 2016.

Paulo José de Almeida Brito
Prefeito Municipal de Passa Quatro

Gustavo Levenhagen Moura
Assessor Jurídico Municipal

Rua Tenente Viotti, 331 – Centro – Passa Quatro – Tel. (35) 371-2545 Fax (35) 371-5000

MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO – ESTADO DE MINAS GERAIS
ESTÂNCIA HIDROMINERAL

ANEXO I – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
PEDIDO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 02/2016

Nome:........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Endereço: Rua........................................................................................................................,
n°...........,complemento................,cidade.................................................................................,
telefone:...................................................................,email.......................................................,
devidamente
matriculado
na
Instituição
de
Ensino
.................................................................................................................................................
requer inscrição Programa de Estágio Remunerado de estudantes do Ensino Superior em
Educação Física, para a Secretaria Municipal de Educação.
Declara que conhece o Edital do Processo Seletivo Simplificado n° 03/2016, e que sua
inscrição implica na aceitação da totalidade dos termos nele contido, sobre os quais não
poderá alegar desconhecimento.
Passa Quatro, ..................................................................................................................

Candidato
.........................................................................

A Prefeitura Municipal de Passa-Quatro/MG recebeu a inscrição de número supra, para o
Processo Seletivo Simplificado n° 03/2016.
Passa Quatro, .........................................................................

Protocolo:
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