
 

 

 

EDITAL PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIOS 02/2017 

 

  A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIEDADE, inscrita no CNPJ sob nº 

46.634.457/001-59, faz saber, a todos os que o presente edital virem, ou dele 

tiverem conhecimento, que nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro 

de 2008, e da Lei Municipal nº 1962, de 7 de maio de 1990, estará realizando 

processo seletivo para formação de cadastro reserva, para estágio remunerado de 

estudantes de nível superior, junto à Administração Pública deste Município. 

 

Das Inscrições 

 

As inscrições dos interessados deverão ser realizadas a partir do dia 18/08 

até as 16:00 horas do dia 21/08/2017, pelo site da Prefeitura 

(www.piedade.sp.gov.br) ou, pessoalmente, nos dias 18 e 21/08/2017, no horário 

das 9:00 até as 16:00 horas, no Centro do Empreendedor e do Trabalhador - CET, 

localizado a Rua Tenente Procópio Tenório, nº 26, nesta cidade. 

 

Importante: As inscrições já realizadas através do site da Prefeitura, as quais 

os candidatos ainda não tenham sido convocados, não serão válidas para esta 

seleção, sendo necessário cadastrar-se novamente no período de inscrições. 

 

Ao realizar a inscrição por meio do site, o candidato deverá indicar no campo 

“assunto” a área para a qual estará concorrendo. 

 

Nível Superior – 

Áreas técnicas e 

afins 

Requisitos Carga Horária Bolsa-auxílio 

Administração 

Aluno regularmente 

matriculado, a partir 

do primeiro 

semestre, com 

disponibilidade para 

estagiar 6 horas 

diárias 

30 horas semanais R$ 724,00 

Pedagogia 

Aluno regularmente 

matriculado, a partir 

do primeiro 

semestre, com 

disponibilidade para 

estagiar 6 horas 

diárias 

30 horas semanais R$ 724,00 

http://www.piedade.sp.gov.br/


 

 

 

Das Provas 

 

A seleção do candidato far-se-á mediante prova objetiva e entrevista 

 

As provas objetivas serão realizadas no dia 22 de agosto, às 14:00 horas, 

na Secretaria Municipal de Educação Municipal, localizado na Rua Rui Barbosa, 

nº 30, Piedade/SP. 

 

 

A entrevista será realizada no dia 24 de agosto de 2017, e ficam assim 

distribuídas: 

 

Áreas de Pedagogia, às 14:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação 

Municipal, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 30, Piedade/SP: 

 

Áreas de Administração, às 14:00 horas, no Paço Municipal, localizado a 

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 – Piedade/SP. 

 

O critério de classificação da prova escrita será definido pela maior nota em 

ordem decrescente, cujo conteúdo será inerente e compatível com a área de estudo 

e conhecimentos em língua portuguesa e/ou matemática e noções de informática; o 

candidato que obtiver nota igual a zero, será automaticamente eliminado; 

 

 

Ficam desde já convocados para entrevista, todos os candidatos classificados 

na prova escrita das áreas de Pedagogia e Administração; 

 

O candidato deverá apresentar-se no local de realização das provas munido 

de documento de identificação original e caneta esferográfica transparente de tinta 

azul ou preta. Recomenda-se ao candidato que compareça ao local designado para 

a realização das provas com no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário 

fixado para o seu início; 

 

Caso ocorra empate, o critério para classificação do candidato se dará pela 

maior idade. 

 

 

Da divulgação do resultado 

 

O resultado oficial do processo seletivo será divulgado em 25/08/2017 para 

todos os candidatos no endereço eletrônico (www.piedade.sp.gov.br) e no Jornal 

Oficial do Município. 

 

 

http://www.piedade.sp.gov.br/


 

Da Validade 

 

O Processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de sua 

divulgação e poderá ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração. 

 

 

Prefeitura de Piedade, 16 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

José Tadeu de Resende 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ETAPAS DO PROCESSO DATAS 

  

Publicação do edital 17/08/2017 

Período de inscrição 18 a 21/08/2017 

Data da aplicação da prova 22/08/2017 

Resultado preliminar (Prova escrita) 23/08/2017 

Entrevista com candidatos 24/08/2017 

Publicação do resultado final 25/08/2017 

 


