
Convocação 8-2sem/2022

C O N V O C A Ç Ã O 

Nos termos do Edital  2/2022 – Processo Seletivo de Estagiários,  e considerando a legislação
municipal vigente, convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para se apresentarem nesta
Secretaria  Municipal  no  dia 31/10/2022,  segunda-feira,  no  horário  de  14:00,  munido  dos
documentos abaixo indicados visando à celebração do Termo de Compromisso de Estágio Não-
obrigatório, para que assim possa assumir a vaga para a qual foi aprovado no Processo Seletivo:

Vaga Curso Classificação Candidato  Horário de atuação

2 Ensino Médio

46º Vinícius Inácio R. de Souza Pereira

Horário a definir em
reunião com os

convocados

47º Laura Silva Albuquerque

48º Sthefany Oliveira Félix

49º Ana Paula Pereira de Andrade

50º Thauane Aparecida Duarte

51º Larissa Franciele Silva

Os candidatos deverão apresentar a documentação abaixo indicada, originais e xerox (cópia legível, sem
cortes e sem rasuras):

a) Cédula de identidade, RG (original e cópia), emitida há no máximo cinco anos da data da convocação,
não sendo aceito a CNH;

b) CPF (original  e  cópia),  não sendo aceito  a CNH, caso  o número do  CPF constar  no  RG não há a
necessidade de apresentá-lo separadamente;

c) Título de Eleitor e comprovante de votação ou quitação eleitoral (para os maiores de 18 anos) (original e
cópia);

d) Certidão de Nascimento ou casamento (original e cópia);

e) Comprovante de endereço, de um dos últimos dois meses, em nome do candidato, de seus responsáveis
legais ou cônjuge (original e cópia);

f) Duas fotos 3 x 4, coloridas, iguais e recentes;

g) No caso do menor de idade deve também apresentar originais e cópia do RG e CPF do responsável;

h) Certidão de antecedentes criminais para os maiores de 18 anos;

i) Declaração atualizada emitida pela instituição  escolar  que comprove a regularidade de matrícula  do
estudante na referida instituição, indicando o curso, período, ou semestre, ou ano escolar;

j) Histórico Escolar atualizado, ou ficha individual constando as notas já obtidas no atual período letivo;

k) Certificado de Alistamento Militar, ou Certificado de Dispensa de Incorporação (para maiores de 18 anos,
e menores de 45);

l) Atestado médico comprovando boas condições de saúde física e mental;

m) Cartão de vacina constando que já foi vacinado contra a Gripe no ano de 2.022 (original e cópia);

n) Cartão de vacina constando que já foi vacinado contra a COVID-19 com no mínimo as três doses já
disponibilizadas à população;

o) Termo do Compromisso quanto às normas sanitárias e vacinação contra a COVID-19 (será fornecida
cópia para a assinatura do candidato no ato da entrega da documentação).
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A documentação acima indicada deverá ser apresentada integralmente, não sendo aceitas documentações
incompletas.

O  local  de  atuação  dos  estagiários,  bem como o  horário  de  atuação,  serão  definidos  pela  Secretaria
Municipal  de  Ciência,  Tecnologia,  Educação  Profissional,  Ensino  Superior  e  Trabalho,  considerando  a
compatibilidade  de  horários  com  o  turno  que  cada  estudante  estiver  matriculado  e  considerando  os
interesses da administração pública municipal.
,

O candidato que não entregar a documentação indicada acima dentro prazo estabelecido na convocação,
ou que não aceitar o horário indicado para atuação como estagiário, ficará impedido de celebrar o Termo de
Compromisso  de  Estágio  e  será  considerado  como  desistente  da  vaga  para  a  qual  foi  aprovado  e
convocado,  sendo  excluído  da  lista  do  Processo  Seletivo,  não  cabendo  recursos  ou  solicitações  de
prorrogação de prazos.

São Sebastião do Paraíso – MG, 27 de outubro de 2022. 1 

Dr. Cícero Barbosa
Secretário Mun. de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional,

 Ensino Superior e Trabalho

1 Este documento foi emitido nos termos da legislação vigente e sua via impressa encontra-se assinada, com idêntico teor desta via digital, a qual
pode ser consultada pelos interessados nesta Secretaria Municipal.
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