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EDITAL Nº 02/2019 
 

PROCESSO SIMPLIFICADO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTES 

PARA ESTÁGIO REMUNERADO E CADASTRO DE RESERVAS DE VAGAS 

 

 

O MUNICÍPIO DE UBAÍ – MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob o nº 18.017.459/0001-63, com sede à Rua Francisco Macambira, nº 37, CEP: 

39.320-000, Centro, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, TORNA 

PÚBLICO para conhecimento geral o presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, 

para atendimento das necessidades de excepcional interesse público, objetivando o 

credenciamento de estudantes para estágio remunerado para exercer suas atividades na 

secretaria municipal de Administração e secretaria municipal de Educação, Cultural e 

Esporte pertencentes à Prefeitura Municipal de Ubaí – MG. 

 

1- DO OBJETO 

 

1.1 O credenciamento de que trata o presente Edital destina-se às inscrições para estágio 

remunerado de estudantes regularmente matriculados nos cursos de ensino superior em 

Direito e Educação Física.  

1.2 A carga horária do estágio será de 30 (trinta) horas semanais, com jornada diária de 6 

(seis) horas líquidas, estipuladas pelo supervisor do estágio, a ser aferida, mensalmente, 

mediante folhas de presença. 

1.3 O estagiário fará jus ao recebimento de uma bolsa de estágio, mensal, no valor do 

salário mínimo vigente, contratado pela Prefeitura Municipal de Ubaí. 

1.4 A realização de estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 

estudante e a Prefeitura Municipal de Ubaí. 

1.5 O processo seletivo simplificado para credenciamento terá validade de 01 (um) ano, 

contado a partir da data de publicação deste Edital, podendo ser, a critério da Prefeitura 

Municipal de Ubaí, prorrogado por igual período. 

1.6 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que atende todos os 

requisitos exigidos neste Edital. 

 

2 - DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO 

SIMPLIFICADO 

 

2.1 Estar regularmente matriculado e frequente em um dos cursos de ensino superior 

listados abaixo: 

- DIREITO 

- EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

2.2 Ter disponibilidade de 30 (trinta) horas semanais para as atividades de estágio, sem 

prejuízo de suas atividades discentes regulares. 

2.3 Estar cursando, no mínimo, o 6° semestre do curso de ensino superior. 

2.4 Ter cursado, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da carga horária total, em se 

tratando de curso com duração inferior ou superior a 5 (cinco) anos. 

2.5 A comprovação dos requisitos constantes dos itens 2.1 a 2.4 far-se-á por meio de 

declaração emitida pela instituição de ensino a que o aluno estiver vinculado. 
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2.6 A análise do requisito constante do item 2.5 será realizada por uma comissão própria 

de avaliação far-se-á por meio de apresentação da ementa das disciplinas já cursadas. 

 

3 - DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

3.1 O período de inscrição será de 26/06/2019 a 01/07/2019, de 08:00 às 12:00 horas no 

setor de protocolo da prefeitura municipal de Ubaí. 

 

4 - DA INSCRIÇÃO 

 

4.1 Para se inscrever, o candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Ubaí e 

apresentar, dentro do prazo estabelecido neste edital, os documentos a seguir e atender às 

condições estabelecidas: 

4.1.1 Preencher a Ficha de Inscrição (Anexo 1), com os seguintes dados:  

a) Nome completo. 

b) Endereço residencial. 

c) Documento de Identificação e Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

d) E-mail particular. 

e) Telefone para contato. 

f) Instituição de ensino em que se encontra matriculado. 

g) Período que está cursando. 

h) Data prevista para término do curso. 

i) Se já fez estágio obrigatório e por quantos semestres. 

j) Se já foi monitor de alguma disciplina. Caso afirmativo, qual a disciplina. 

l) Se já foi bolsista de iniciação científica de alguma disciplina. Caso afirmativo, 

qual a disciplina. 

4.1.2 Comprovante de matrícula atualizado, especificando o curso e período ou módulo 

cursado, que atenda ao pré-requisito para a vaga pretendido; 

4.1.3 Documento Oficial de Identidade (cópia simples);  

4.1.4 Currículo simples;  

4.1.5 Ficha de Pontuação (Anexo II), devidamente preenchido, com toda documentação 

comprobatória. 

4.1.6 histórico escolar atualizado, das ementas das disciplinas já cursadas. 

 

4.2 A inscrição somente estará concluída depois que o candidato preencher, imprimir e 

assinar a ficha de inscrição e entregá-la na Prefeitura Municipal de Ubaí, na Rua Francisco 

Macambira, nº 37, Centro, Ubaí/MG, no período de 26/06/2019 a 01/07/2019, de 08:00 às 

12:00 horas, acompanhada do histórico escolar atualizado, das ementas das disciplinas já 

cursadas e da declaração emitida pela instituição de ensino, para comprovação dos requisitos 

constantes dos itens 2.1 a 2.4 deste Edital. 

4.3 A veracidade das informações prestadas na Ficha de Inscrição é de inteira 

responsabilidade do aluno. 

4.4 Após reunir a documentação exigida no item 4.1.deste Edital, o candidato deverá 

entregar, dentro do prazo estabelecido neste Edital, toda documentação, em envelope 

lacrado, fazendo  constar na parte externa do mesmo, o nº do Edital, o nome do candidato e 

da vaga a que concorre. A inobservância deste item implicará a invalidação da inscrição.  

4.5 É de inteira responsabilidade do  candidato  a  apresentação  dos  documentos  conforme 

estabelecido neste Edital, não cabendo ao atendente do Protocolo Geral conferir documentos 

e nem lacrar o envelope.  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
39.320-000 

 

__________________________________________________________________________ 
 Rua Francisco Macambira, nº. 37 | Centro | 39.320-000 | Ubaí-MG -  Tel/Fax.: (38) 3633-1113 / 3633-1273                             

                                                                                                                   
                                                                                                                                

4.6 A inscrição do candidato implica desde logo o conhecimento e tácita aceitação das 

condições estabelecidas no inteiro teor deste edital, dos quais não poderá alegar 

desconhecimento.  

4.7 Estará automaticamente eliminado o candidato que deixar de entregar qualquer 

documentação constante no item 4.1 e seguintes.  

 

5 DA ESTRUTURA DO PROCESSO DE SELEÇÂO 

 

5.1. O Processo Seletivo compreende uma etapa:  

 

 Análise Documental e Avaliação de Currículo 

a) Da Análise Documental e da Avaliação de Currículos:  

a.1) Nesta etapa será verificada a entrega de toda a documentação solicitada conforme o 

estabelecido no item 4 deste edital.  

a.2) Após conferência da documentação e de sua conformidade com o estabelecido neste 

Edital, se procederá à Análise de Currículo do candidato.  

a.3) A  análise de currículo valerá até  20 pontos, distribuídos  conforme o quadro abaixo, 

desde que estejam devidamente comprovados. 

 

Títulos para Avaliação de Currículos Pontos Pontuação 

Máxima 

Participação em Atividades de monitoria, extensão 

ou pesquisa. 

0,5 pontos, por 

cada seis meses 

completos 

5 Pontos 

Participação em congressos, palestras, seminários, 

fóruns ou similares, que apresentem relação direta 

com os pré-requisitos da vaga pretendido. 

0,5 pontos por 

participação 

5 pontos 

Participação em cursos, que apresentem relação 

direta com os pré-requisitos da vaga pretendido, com 

carga horária mínima de 15h. 

0,5 pontos por 

curso 

5 pontos 

Experiência comprovada em área compatível com  

os  Pré- requisitos do código da vaga pretendido. 

0,2 ponto por mês 5 pontos 

TOTAL  20 pontos 

 

a.4) Será atribuída nota zero, no respectivo item , ao candidato que deixar de apresentar 

documentação comprobatória passível de pontuação. 

a.5)  O  resultado  da  Análise  documental  e  Avaliação  de  currículos  será  publicado  no  

site  da Prefeitura Municipal de Ubaí, no endereço (http://selecoes.iff.ede.br), no dia 

04/07/2019.  

a.6)  Caberá  recurso  uma  única  vez quanto  ao  resultado  da  Análise  documental  e  

Avaliação  de currículos ,  devendo  o  recorrente  protocolá-lo  no  mesmo  local  previsto  

para  inscrição  no  dia 04/07/2019 à 05/07/2019, das 8 às 12 horas. O recurso deverá ser 

formulado por escrito, pelo próprio candidato e em petição devidamente fundamentada, que 

poderá rever ou não sua posição, não sendo aceito acréscimo de documentos exigidos no 

item 4 deste Edital.  

a.9)    O    Resultado    da   Análise    de    Currículo    após    recurso    será    publicado    no    

site do(http://selecoes.iff.ede.br), no dia 08/07/2019. 
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7 DA PUBLICAÇÃO DA LISTA FINAL DOS ESTUDANTES 

CREDENCIADOS 

 

7.1 A classificação final dos candidatos será feita na ordem decrescente do somatório total 

de pontos obtidos na análise curricular.  

 

7.2 Em caso de empate, a classificação final se dará, respeitando os seguintes critérios:  

a) maior média escolar mediante apresentação de histórico escolar;  

b) maior idade; 

c) ter exercido trabalho voluntário com comprovação por meio de documento; 

 

7.3 A ordem de classificação não garante direito do estagiário à escolha de local para 

atuação, após convocação para assinatura do termo de credenciamento, a distribuição será 

feita a critério da administração pública para as vagas existentes.  

 

7.4 A publicação final da lista com o nome dos alunos credenciados será publicada no dia 08 

de julho de 2019, por ordem alfabética, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 

Ubaí e no site www.ubai.mg.gov.br. 

 

8 DAS VAGAS 

 

8.1 Serão disponibilizadas as seguintes vagas: 

 

Número 

de Vagas 

Cadastro de 

reservas de 

vagas 

Estudantes do Curso de: Vencimentos 

01 02 Direito - para atuar na 

Procuradoria Geral do 

Município  

R$ 998,00 

02 02 Educação Física - para atuar na 

Escolinha de esportes do 

município vinculado a 

secretaria de Assistência Social 

R$ 998,00 

 

 

9 DA CONVOCAÇÃO DO ESTUDANTE CREDENCIADO SELECIONADO 

 

9.1 A convocação do estagiário selecionado será realizada, pela Prefeitura Municipal de 

Ubaí, por e-mail ou telefone informado na Ficha de Inscrição, sendo de responsabilidade de 

o credenciado manter seu cadastro sempre atualizado. 

 

9.2 Após a convocação, o credenciado deverá comparecer à Prefeitura Municipal de 

Ubaí, em até 2(dois) dias úteis, portando os seguintes documentos: 

9.2.1 Cópia da carteira de identidade e CPF; 

9.2.2 Cópia do título de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou certidão de 

quitação eleitoral emitida pelo site do TSE; 

9.2.3 Cópia do comprovante de quitação com as obrigações militares, se for homem; 

http://www.ubai.mg.gov.br/
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9.2.4 1 (uma) foto 3x4; 

9.2.5 Histórico escolar ou o “espelho” do histórico escolar, que pode ser retirado pelo 

aluno na internet, e as ementas das disciplinas já cursadas, todos os documentos carimbados 

pela instituição de ensino; 

9.2.6 Declaração emitida pela instituição de ensino, para comprovação dos requisitos 

constantes dos itens 2.1 a 2.4 deste Edital. 

 

9.3 O candidato que não for localizado ou não comparecer à Prefeitura Municipal de 

Ubaí no prazo de 2 (dois) dias úteis será considerado desistente, procedendo a convocação 

do próximo candidato da lista. 

9.4 Após entrega dos documentos, o credenciado selecionado receberá 02 (duas) vias do 

Termo de Compromisso do Estágio assinados pela Prefeitura Municipal de Ubaí 

acompanhadas do Plano de Estágio assinado pelo supervisor do estágio, que deverão ser 

assinados pelo estagiário e a instituição de ensino do estagiário, ficando cada um dos 

subscritores com uma via. 

9.6 O Termo de Compromisso deverá ser celebrado em até 15 (quinze) dias úteis, 

contados da convocação do estudante pela Prefeitura Municipal de Ubaí, sendo a sua 

assinatura e da instituição de ensino e devolução da via da Prefeitura condição indispensável 

para o início das atividades do estágio. 

 

11 DA DURAÇÂO DO ESTÁGIO 

 

11.1 A duração do estágio na Prefeitura Municipal de Ubaí será até 31 de dezembro de 

2019, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

12 DO TÉRMINO DO ESTÁGIO 

 

12.1 O término do estágio ocorrerá: 

12.1.1 Automaticamente, findo o prazo estabelecido no Termo de Compromisso. 

12.1.2 Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por 5 (cinco) dias, consecutivos 

ou não, no período de 1 (um) mês, ou por 8 (oito) dias durante o período de 6 (seis) meses 

de estágio. 

12.1.3 Pela interrupção ou conclusão do curso. 

12.1.4 Por desligamento voluntário, mediante requerimento do estagiário, por escrito, a ser 

entregue na Prefeitura Municipal de Ubaí. 

12.1.5 Em caso de descumprimento, por parte do estagiário, das disposições constantes no 

Edital e no Termo de contrato. 

12.1.6 Salvo no caso previsto no inciso 9.1.1, deverá ser firmado termo de rescisão de 

estágio. 

 

13 DA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL E PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTOS 

 
13.1 – Impugnações aos termos desse Edital, ou solicitações de eventuais providências a este, 

poderão ser protocoladas até as 12h00min do dia 26 de junho de 2019, mediante petição 

devidamente identificada com os dados do interessado e número do processo seletivo, 

direcionada à Comissão Permanente de Processo Seletivo do município, que manifestará acerca 

do requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da protocolização. 
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13.1.1 A impugnação deverá ser protocolada em via original no setor de protocolo da Prefeitura 

Municipal de Ubaí, sito à Rua Francisco Macambira, Centro, Ubaí – MG,  

4.1.2 Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

o inicio das inscrições. 

 

13.2 – Não serão consideradas validas as impugnações que não sejam originais, devidamente 

assinadas e acompanhadas dos documentos de Identidade e CPF do interessado 

 

13.3 – Quanto as informações e esclarecimentos, estes poderão ser obtidos através dos seguintes 

e-mails: prefeitura@ubai.mg.gov.br . 

 

14 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 A inscrição do candidato implica o conhecimento e aceitação de todos os termos 

deste Edital. 

 

14.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Ubaí com base nas 

legislações pertinentes. 

 

14.3     Havendo desistência do candidato classificado e convocado  para  assinatura  do  

Termo  de compromisso, serão observadas as prerrogativas do presente edital, sendo 

convocado o candidato subsequente. 

 

14.5     Havendo alteração de dados pessoais do candidato ( endereço, telefone, e-mail) na 

vigência deste processo seletivo, é de inteira responsabilidade do candidato proceder à 

atualização cadastral para o caso de convocação, devendo apresentar as alterações ocorridas 

meio de requerimento via protocolo geral da Prefeitura Municipal de Ubaí. 

  

14.6 Este Edital ficará à disposição para consulta no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.ubai.mg.gov.br/ 

Ubaí/MG, 25 de junho de 2019 

 

 

 

 

Maria Helena Martins Neta                           Ariadne Mendes Paiva 

 

Presidente da CPL                                            Membro 

 

 

Ana Paula Lemos                                 De acordo: Fabrício Gonçalves de Morais 

Membro                                                 Procurador Municipal/OAB/MG n°132.877 

 

mailto:prefeitura@ubai.mg.gov.br
http://www.ubai.mg.gov.br/


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
39.320-000 

 

__________________________________________________________________________ 
 Rua Francisco Macambira, nº. 37 | Centro | 39.320-000 | Ubaí-MG -  Tel/Fax.: (38) 3633-1113 / 3633-1273                             

                                                                                                                   
                                                                                                                                

CRONOGRAMA 

 

AÇÕES PERÍODO 

Publicação do Edital  25 de junho de 2019 

Prazo para impugnação aos termos do edital  26 de junho de 2019 

Realização das inscrições 26 de junho de 2019 a 01 de julho 

de 2019 

Resultado Preliminar da Análise Documental e 

Avaliação de Currículos 

04 de julho de 2019 

Recursos quanto ao Resultado Preliminar da Análise 

Documental e Avaliação de Currículos 

05 de julho de 2019 

Resultado Final após Recursos 08 de julho de 2019 

Divulgação do Resultado Final 08 de julho de 2019 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Nome Completo: 

CPF: DI: 

Endereço: 

Nº: Bairro: 

Cidade: CEP: 

Telefone fixo: ( ) Telefone Celular: ( ) 

E-mail: 

Nome da Instituição de Ensino: 

Nome do curso: 

Data de início do curso mês/ano): 

Data prevista para o término do curso (mês/ano): 

Período que está cursando: 

1º ( )  2º ( )  3º ( ) 4º ( )  5º ( )  6º ( )  7º ( )  8º ( )  9º ( )  10º ( ) 

Média total das notas das disciplinas já cursadas (0 a 10): 

Já fez estágio obrigatório? Sim ( ) Não ( ) Quantos semestres? 

Já foi monitor de alguma disciplina? Sim ( ) Não ( ) Qual? 

Já foi bolsista de iniciação científica? Sim ( ) Não ( ) Qual? 

Pretende concorrer a uma das vagas destinadas a deficiente físico? Sim ( ) Não ( ) 

Data: 

Assinatura do Aluno: 

Recebimento pela Secretaria Acadêmica: 

Data de Recebimento: 
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ANEXO II – FICHA DE PONTUAÇÃO 

 

 

Títulos para Avaliação de 

Currículos 

Pontos SIM/NÃO Pontuação 

Máxima 

Participação em Atividades de 

monitoria, extensão ou 

pesquisa. 

0,5 pontos, por 

cada seis 

meses 

completos 

 5 Pontos 

Participação em congressos , 

palestras , seminários , fóruns 

ou similares , que apresentem  

relação direta com  os  pré-

requisitos da vaga pretendido. 

0,5 pontos por 

participação 

 5 pontos 

Participação  em  cursos ,  que  

apresentem  relação  direta com 

os pré-requisitos da vaga 

pretendido, com carga horária 

mínima de 15h. 

0,5 pontos por 

curso 

 5 pontos 

Experiência comprovada em  

área compatível com  os  Pré- 

requisitos do código da vaga 

pretendido. 

0,2 ponto por 

mês 

 5 pontos 

TOTAL   20 pontos 

 

 

Ubaí/MG, _______ de  __________________________  de 2019. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Candidato 


