
                                            

EDITAL Nº01/17 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO VOLUNTÁRIO E NÃO 

OBRIGATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

REDENÇÃO – EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A Secretaria Municipal de Educação de Redenção - SME, através da Comissão de Estágio, 

resolve tornar público o presente Edital, que estabelece as instruções destinadas para o 

processo seletivo de estudantes para atuarem, como estagiários voluntários, na área de 

Educação Inclusiva em Unidades Escolares do Distrito Sede e do Distrito de Antônio 

Diogo. 

1. DO ESTÁGIO 

1.1. O estágio desenvolvido na SME tem por objetivo proporcionar aos alunos 

regularmente matriculados nas instituições de ensino conveniadas a oportunidade de 

realização de estágio não-obrigatório e não remunerado; 

Objetivo: Oferecer estágio voluntário, não remunerado, em cursos de Licenciatura, 

Pedagogia, Psicologia ou Humanidades, com duração de três meses, com a finalidade 

de acompanhar estudantes da Rede Municipal de Ensino de Redenção que necessitem 

de apoio especifico em horário escolar, devido alguma deficiência física ou intelectual 

que afete a aprendizagem. 

1.2. A atividade desempenhada pelo estagiário não gerará vínculo empregatício de 

qualquer natureza, nos termos da Lei Federal nº. 11.788 de 25/09/2008; 

1.3. A carga horária de estágio será de 4 a 20 (quatro a vinte) horas semanais, em turno 

matutino ou vespertino, a depender de consenso entre os preceptores do estágio e o 

estagiário; 

1.4. O estágio terá carga horária total entre 120 e 600 horas, dependendo da disponibilidade 

do estagiário e duração máxima de 06 (Seis) meses. Ao término do Estágio o/a estudante 

receberá Certificado de Conclusão de Estágio, com a especificação da carga horária total de 

estágio; 

1.5. As atividades desenvolvidas pelo estagiário deverão condizer com o curso do estudante 

e supervisionadas por profissionais da SME; 

 

2. DAS VAGAS 

2.1. Os candidatos concorrerão à: 

Para estágio não-obrigatório: 10 vagas para estudantes de Pedagogia, 

Licenciaturas em Matemática, Letras, Ciências Humanas ou Ciências da Natureza, 

Bacharelado em Humanidades, Bacharelado em Psicologia. 

2.2. Os candidatos aprovados e não habilitados para composição do quadro de vagas, 

integrarão um cadastro de reserva na proporção de 02 (duas) vezes o número de vagas 

oferecidas, sendo convocados na rigorosa ordem de classificação em caso de surgimento de 

vagas durante o prazo de vigência do processo seletivo, o qual terá 03 (três) meses de 

validade; 



                                            
 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

3.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste edital, às quais não poderá alegar desconhecimento; 

 Ser estudante regularmente matriculado e com frequência efetiva nos cursos de 
Pedagogia, Licenciaturas e Psicologia. 

 Estar cursando, no 2º semestre de 2017, a partir do 3º período do curso 

correspondente. 

 

4. PROCEDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO 

4.1 Para efetivar a inscrição, o candidato deverá apresentar todos os documentos listados 

abaixo: 

a. Ficha   de   inscrição, fornecida   no Anexo I deste edital e no próprio local de 

inscrição, completa, corretamente preenchida e assinada; 

b. Cópia do Histórico Escolar; 

c. Cópia da Cédula de Identidade (no caso de alunos estrangeiros o Passaporte); 

d. Currículo Vitae (preferencialmente padrão Lattes) 

e. Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição ou valor financeiro para efeito de 

inscrição para o processo seletivo, assim como para sua realização; 

f. A inscrição somente será aceita se estiver acompanhada de toda a documentação 
exigida; 

g. A não integralização dos procedimentos de inscrição implica DESISTÊNCIA do 

candidato e consequente ELIMINAÇÃO do concurso; 

4.2. O período de inscrição para o processo seletivo irá do dia 08/11/2017 até 17/11/2017, 

nos horários de 08h00min as 11h30min e de 14h00min as 16h00min; 

4.3  As inscrições deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE no local indicado abaixo. 

 Casa Encantada, Av. da Abolição, nº 7, ao lado da UNILAB – Campus da Liberdade.  

4.4. Não serão aceitas inscrições que não obedeçam aos critérios e procedimentos acima 

especificados. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. O processo seletivo será composto por duas etapas: análise curricular e entrevista, ambas 

de caráter classificatório e eliminatório. 

5.2. Os (as) candidato (as) selecionados na análise do currículo serão entrevistados pela 

Comissão de Estágio em dia e horário posteriormente divulgados. 

 



                                            
 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem as melhores pontuações no 

currículo e na entrevista, desde que classificados dentro do limite de vagas. 

6.2. No caso de empate, se vários candidatos obtiverem a mesma pontuação, o desempate 

será feito seguindo os seguintes critérios, por ordem de prioridade: 

6.2.1. Terá prioridade o candidato ou candidata que tiver cursado a disciplina de 

Educação Especial / Inclusiva. 

6.2.2. Terá prioridade o candidato ou candidata que tiver maior Índice de Desempenho 

Acadêmico. 

6.2.3. Terá prioridade na classificação o candidato ou candidata que estiver mais 

adiantado na graduação. 

 6.2.4. Terá prioridade na classificação o candidato ou candidata mais velho. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADO 

7.1. O resultado estará disponível fisicamente na SME e nos endereços eletrônicos da 

Prefeitura Municipal de Redenção e das Universidades/Faculdades parceiras.  

 

8. DA CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS E ASSINATURA DO TERMO 

DE COMPROMISSO 

8.1. Os candidatos aprovados, dentro do número de vagas, deverão apresentar os seguintes 

documento: 

8.2. Cópia do RG (para estudantes estrangeiros o Passaporte), CPF, Título de Eleitor 

(Dispensável para estudantes estrangeiros), Comprovante de Residência; 

8.3. 1 fotos 3x4; 

8.4. Aqueles que não respeitarem este prazo serão considerados desistentes, proporcionando 

convocação imediata a partir da lista de candidatos classificáveis até que as vagas 

tenham sido preenchidas. 

 

9. DO FUNCIONAMENTO DO ESTÁGIO 

9.1. O Estágio de caráter não remunerado, terá início em 02 de janeiro de 2018. 

9.2. O estágio se dará sob preceptoria do Serviço de Psicologia da SME. 

9.3. A emissão de certificado pela Comissão de Estágio do SME ocorrerá desde que o 

estagiário cumpra a carga horária determinada. 

9.4. Haverá dentro da carga horária prevista formações e capacitações para 

atuação em Educação Inclusiva; 

 



                                            
 

9.5. Os estagiários deverão comprovar sua frequência às atividades, através de assinatura 

do diretor ou diretora em folha de presença emitida pela Comissão de Estágios. 

9.6. Serão permitidas aos estagiários, durante o desempenho do estágio, um máximo de 3 

(três) faltas, consecutivas ou não, sem justificativa, devendo a estes recuperar tais faltas até 

o término do estágio. Ultrapassado esse limite de faltas, o estagiário estará impedido de 

participar do estágio e será automaticamente substituído pelo candidato seguinte, na lista de 

classificáveis. 

 

10. DOS BENEFÍCIOS DO ESTÁGIO 

10.1. Certificado de estágio, com validade acadêmica e profissional; 

10.2.Participação em cursos, oficinas e  capacitações oferecidas pela SME e pela Rede 

Estadual de Educação e entidades parceiras; 

10.3.Participação em pesquisas e publicações acerca da atuação em Educação 

Inclusiva/Especial; 

10.4.Os melhores estagiários concorrerão, através de critérios de Análise de Desempenho, a 

bolsas para continuação do estágio em 2018.  

 

11. CRONOGRAMA 

DATA (2017) ATIVIDADE 

8 A 17 de Novembro Inscrições 

21 de Novembro Resultado das Inscrições 

22 de Novembro Recursos  

23 de Novembro Divulgação do Resultado dos Recursos 

24 de Novembro Resultado Final da 1ª Etapa 

27 e 28 de Novembro Entrevistas 

30 de Novembro Divulgação do Resultado Parcial 

1º de Dezembro Recursos 

4 de Dezembro Divulgação do Resultado dos Recursos 

6 de Dezembro Resultado Final 

11 de Dezembro 1º Encontro de Capacitação 

2 de Janeiro (2018) Assinatura do Contrato/Início do Estágio 

 

12.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR E ENTREVISTA INDIVIDUAL  

CURRÍCULO 

1.1. Nota Global do Histórico Escolar; 

1.2. Cursos, palestras e oficinas na área de Educação Especial/Inclusiva; 

1.3. Cursos, palestras e oficinas relevantes na área de Educação; 

1.4. Experiência profissional na área da Educação.  



                                            
 

ENTREVISTA 

1.1. Interesse, motivação e postura; 

1.2. Capacidade de expressão e comunicação; 

1.3. Sentido de organização e capacidade de adaptação; 

1.4. Capacidade de relacionamento interpessoal e disponibilidade; 

1.5. Conhecimento da área de educação especial/inclusiva. 

 

COMISSÃO DE ESTÁGIO: 

Marcela Deyse Castro Lima – Psicóloga da SME 

Marcelo Franco e Souza – Psicólogo da SME 

José Stenio da Silva Chaves – Professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

da SME 

Maria do Socorro Mendes de Vasconcelos – Professora da SME 

 

REDENÇÃO, 1º de novembro de 2017. 

 

Ana Célia Diógenes Soares de Lima 

Secretária Municipal de Educação 



                                            

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO DE ESTÁGIO 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO (A) ESTAGIÁRIO (A): 
 

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO:                 /                    /                          CPF:  

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº  ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

BAIRRO: CIDADE:  UF:  CEP:  

TELEFONES: RESIDENCIAL: ( __ )                                                                    CELULAR: ( __ )                                   

E-MAIL:  

 

II – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONVENIADA: 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO (IE): 

CURSO: 

COORDENADOR DE ESTÁGIO DO CURSO:  

 

III – LOCAL DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO:  
 

UNIDADE ESCOLAR: 

SETOR DE ATUAÇÃO NA UNIDADE: Educação Especial/Inclusiva 

 INÍCIO:           /                    / TÉRMINO:            /                / HORÁRIO: 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO ESTÁGIO:                        
HORAS 

CARGA HORÁRIA DIÁRIA:               
HORAS 

 

TURNO QUE TEM DISPONIBILIDADE, DIA DA SEMANA E LOCAL:   

 MATUTINO (   )     VESPERTINO (   )     INTEGRAL (   ) 

 SEGUNDA (   )     TERÇA (   )     QUARTA (   )     QUINTA (   )     SEXTA (     )   

 REDENÇÃO (   )     ANTÔNIO DIOGO (   ) 

NÍVEL ESCOLAR DE PREFERÊNCIA 

EDUCAÇÃO INFANTIL (   )     ENSINO FUNDAMENTAL – 1º AO 5º (   )     ENSINO FUNDAMENTAL – 

6º AO 9º (   ) 

REDENÇÃO, ______ DE AGOSTO DE 2017 

____________________________________________________________________ 

ESTAGIÁRIO (A) (ASSINATURA) 

 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO 

Av. da Abolição nº 7 – Bairro Centro - Redenção-CE 


