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EDITAL BOLSA ESTÁGIO N° 001/2011 

 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE BOLSA ESTÁGIO 

VISANDO O QUADRO DE RESERVA DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAJOBI PARA O EXERCÍCIO DE 2012. 

 

A Prefeitura Municipal de Itajobi torna público que se encontram abertas as inscrições 

para o processo seletivo visando o quadro de reservas de estagiários da Prefeitura 

Municipal para o exercício de 2012, nos termos da Lei Municipal nº 677 de 21 de julho 

de 2009 e com observância das instruções abaixo. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1 - O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas e ou reserva de Estágio, 

para os cursos de nível universitário, específicos para alunos matriculados à partir do 2º 

ano ou 3º semestre em diante. 

Nº Cursos – Nível Superior / Técnico/ Nível Médio 

2 - A classificação final será única para as áreas afins, e específica a cada área 

diversificada. 

 

3 – O processo de seleção será procedido através da análise curricular e entrevista com 

os candidatos. 

 

4 – Os candidatos classificados serão convocados de acordo com a necessidade e 

disponibilidade da Prefeitura. 

 

5 - O valor da Bolsa Auxílio corresponderá a um salário mínimo mensal. 

 

6 - As inscrições para o processo seletivo estarão abertas nos dias 22 e 23 de novembro 

de 2011, no horário das 10 às 11 horas e das 13 às 16 horas, na Coordenadoria de 

Recursos Humanos da Prefeitura (Paço Municipal) à Rua Cincinato Braga nº 360 – 

Centro, neste município de Itajobi/SP. 
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7 – Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição currículo e o comprovante de 

matrícula no curso superior.  

 

8 – Os candidatos inscritos deverão comparecer para o processo de seleção junto a 

Diretoria Municipal de Educação e Cultura (DMEC),  Rua Atilio Stradiotto nº 30 – Jardim 

dos Ipês, no dia 29 de novembro de 2011, às 09:00 horas, munidos dos documentos 

pessoais. 

 

9 – A Comissão nomeada para realização do presente processo seletivo se incumbirá de 

dirimir e solucionar as dúvidas e fatos advindos ou não estabelecidos no presente edital.  

 

 

Itajobi, 08 de novembro de 2011. 

 

 

Cátia Rosana Borsio Cardoso 

PREFEITA 


