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São Caetano do Sul, 02 de março de 2018. 

Processo n.º 100007/2016 

EDITAL – A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, juntamente 
com o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, nos termos do 
disposto na Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, COMUNICA a 
abertura de inscrições para estágio remunerado. 

1 – VAGAS 

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 10 vagas de Estágio 
de Nível Superior para o ano de 2018, exclusivamente para moradores 
de São Caetano do Sul. 

Curso Semestre exigidos  Número de vagas 

Administração  3º ou 4º semestre 6 

Serviço Social 4º, 5º ou 6º semestre 4 

 

2– INFORMAÇÕES GERAIS 

O valor do Auxílio corresponde a R$ 1.000,00 (mil reais), sendo R$ 
800,00 (oitocentos reais) de bolsa auxílio e R$ 200,00 (duzentos reais) 
de auxílio transporte, com carga horária de 6 horas de estágio diárias 
cumpridas no período matutino ou vespertino para o Curso de 
Administração e Noturno para curso de Serviço Social, totalizando 30 
(trinta) horas semanais.  

 
3 - DAS INSCRIÇÕES  

 
As inscrições estarão abertas no período de 12/03/2018 a 13/03/2018 e 
serão realizadas exclusivamente pelo site 
http://inscricoes.saocaetanodosul.sp.gov.br/ciee devendo ser validadas 
posteriormente. 

Após confirmar sua pré-inscrição no site, o aluno deverá imprimir a ficha 
de inscrição que irá conter o dia, horário e local para a entrega da sua 
documentação. 
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4 - DA VALIDADE :  
 
O aluno deverá comparecer no local, dia e horário indicado no site após 
confirmar sua pré-inscrição e apresentar cópia dos seguintes 
documentos: Ficha de Inscrição, RG, CPF, Declaração de matrícula, 
boletim escolar do segundo semestre de 2017,  contendo nota e faltas e 
comprovante de endereço atual (conta de água, luz ou telefone). 

 
5– DA SELEÇÃO 

O Processo de seleção será feito pela Secretaria de Educação em 
parceria com o CIEE, por intermédio de avaliação curricular, adotando-se 
os seguintes critérios para classificação. 

I – exclusivamente para alunos residentes e domiciliados em São 
Caetano do Sul; 
II - maior média aritmética das notas obtidas no 2º semestre de 

2017; 
 
Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos 
seguintes critérios: 

I – Estudante mais adiantado no curso; 
II - Estudante com menor número de faltas; 
III- Estudante de maior idade  

 

6 – DO RESULTADO 

A relação dos alunos classificados será fixada na Secretaria de 
Educação, Av. Goiás, 950 – Bairro Santo Antônio e no CIEE, Rua Alegre, 
1162 – Bairro Barcelona, até 20 de março de 2018. 
 

7 – CONVOCAÇÃO 

Os candidatos serão convocados de acordo com a ordem de 
classificação, sendo que essa convocação será realizada por e-mail. 
 O candidato é responsável pela sua atualização cadastral e pelo e-mail 
informado no ato da sua inscrição 
 

8 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGI O  
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Os Termos de Compromisso de Estágio terão término em 14/12/2018; 

A celebração do Termo de Compromisso de Estágio observará o 
disposto na Lei nº 11.788/2008. 

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

a) O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na 
aceitação das condições estabelecidas neste Edital.  

b)  Os casos omissos, não previstos neste Edital serão analisados em 
conjunto pela Secretaria Municipal de Educação e CIEE.  
 
 

Atenciosamente, 
 

Profª. Janice Paulino Cesar 
Secretária de Educação 

 

 

 


