
                                                                                                                             
EDITAL Nº 040/2018, DE 26 DE MARÇO DE 2018. 

Seleção pública para preenchimento de vagas de Estágio 

Remunerado no Município de Crissiumal. 

ROBERTO BERGMANN, Prefeito Municipal de Crissiumal, no uso de suas atribuições, torna público 

que estarão abertas as inscrições para seleção pública de estudantes regularmente matriculados e freqüentando 

o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, 

com observância do disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Lei Municipal no 2.676, de 

08 de novembro de 2011. A Seleção Pública será regida pelas disposições contidas neste Edital e a aplicação da 

prova escrita e intermediação dos estágios ficarão a cargo do Centro de Integração Empresa-Escola  CIEE - 

RS.  

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

1.1 Poderão participar da SELEÇÃO PÚBLICA destinada à aceitação de ESTAGIÁRIOS para a 

Prefeitura Municipal de Crissiumal, estudantes com a idade mínima de 16 anos, regularmente matriculados e 

com freqüência efetiva no ensino regular das instituições de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de 

educação de jovens e adultos. 

1.2 A SELEÇÃO PÚBLICA visa ao preenchimento das vagas existentes e formação de cadastro reserva 

de candidatos para vagas futuras de Estágios Remunerados, abaixo descritos: 

Área de Atuação Vagas Escolaridade (Cursos) 
Carga 

Horária 
Diária 

EDUCAÇÃO  
 Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto - Escolas 
Municipais de Educação Infantil e 

de Ensino Fundamental 

Cadastro 
de 

Reserva 

Cursando o Magistério/Aproveitamento 
de Estudos (Educação Profissional) ou 

Cursos Superiores de Pedagogia ou 
Normal 

6 horas 

ADMINISTRATIVA  
Secretarias do Município de 

Crissiumal 

Cadastro 
de 

Reserva 

Cursando o Ensino Médio. 
Cursando o Técnico de Administração  ou 
Contabilidade, ou os Cursos Superiores 
de Administração e Ciências Contábeis. 

6 horas 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Cadastro 

de 
Reserva 

Cursando Engenharia Ambiental 6 horas 

INFORMÁTICA 
Cadastro 

de 
Reserva 

Cursando Técnico ou Superior na área de 
informática. 

6 horas 

JURÍDICA 
Departamento Jurídico 

Cadastro 
de 

Reserva 
Cursando Direito 6 horas 

 

2. DA CARGA HORÁRIA E VALOR DA BOLSA DO ESTÁGIO 

2.1 O estágio terá carga horária máxima de 6 (seis) horas diárias, perfazendo 30 (trinta) horas semanais, 

distribuídas no horário de funcionamento das Secretarias do Município de Crissiumal e compatível com as 

atividades e o horário escolar do estagiário.  


