
 

 

EDITAL Nº. 01/2020 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ESTAGIÁRIOS 

 

O Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo, instituído pela Portaria nº. 5800, de 18 de 

fevereiro 2020, TORNA PÚBLICA a seleção de estagiários remunerados, que estejam regularmente 

matriculados e frequentando cursos de ensino superior, tecnólogo, médio ou técnico, modalidade 

presencial ou Educação à Distância (EAD), conforme as disposições deste Edital. 

1 Dos requisitos para ingresso 

1.1 Ser acadêmico dos cursos correlatos aos trabalhos desenvolvidos por cada Secretaria. 

1.2 Estar regularmente cursando ensino superior, tecnólogo, médio ou técnico e devidamente 

matriculado. 

1.3 Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos na data de início das atividades do estágio. 

1.4 Cumprir as demais determinações deste Edital. 

2 Do estágio 

2.1 Das vagas a serem preenchidas: o candidato selecionado ocupará vaga existente junto às 

Secretarias correlatas, no período matutino, vespertino e se necessário noturno. 

2.2 O candidato selecionado, estudante do Ensino Médio fará jus à bolsa auxílio de R$ 695,59, mais 

auxílio transporte no valor de R$ 43,60, para estagiar 06 (seis) horas diárias de segunda-feira a sexta-

feira.  

2.3 O candidato selecionado, estudante do Ensino Médio fará jus à bolsa auxílio de R$ 463,70, mais 

auxílio transporte no valor de R$ 43,60, para estagiar 04 (quatro) horas diárias de segunda-feira a 

sexta-feira.  

2.4 O candidato selecionado, estudante do Ensino Superior fará jus à bolsa auxílio de R$ 1.112,96, 

mais auxílio transporte no valor de R$ 43,60, para estagiar 06 (seis) horas diárias de segunda-feira a 

sexta-feira.  

2.5 O candidato selecionado, estudante do Ensino Superior fará jus à bolsa auxílio de R$ 741,95, mais 

auxílio transporte no valor de R$ 43,60, para estagiar 04 (quatro) horas diárias de segunda-feira a 

sexta-feira.  

3 Das inscrições 

3.1 As inscrições serão realizadas no período de 19/02 a 25/02, das 08h às 11h e das 13h30 às 17h, 

de segunda a sexta-feira na Casa da Cultura, situada na Rua Sargento Ramiro da Silva, s/n, ou através 

do site www.realeza.pr.gov.br . 

3.2 As inscrições serão gratuitas. 

http://www.realeza.pr.gov.br/


 

 

3.3 Havendo erro no preenchimento do formulário de inscrição poderá ser feita correção pelo 

estudante, desde que dentro do prazo previsto para as inscrições. 

 3.4 Antes de efetuar a inscrição o estudante deverá estar ciente de que preenche os requisitos de 

escolaridade e idade, os quais são indispensáveis no ato da convocação. 

3.5 Ao se inscrever, o estudante assume total responsabilidade pelas informações prestadas no 

formulário de inscrição. 

3.6 A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital e das 

demais normas do processo seletivo, dos quais o estudante não poderá alegar desconhecimento ou 

discordância. 

3.7 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na inscrição, bem como a falsificação de 

declarações, dados e/ou outras irregularidades na documentação, determinarão o cancelamento da 

inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando em qualquer época, na 

eliminação automática do estudante, sem prejuízo das imposições das penalidades legais cabíveis. 

3.8 O Município de Realeza e a Comissão Especial do Processo Seletivo não se responsabilizam por 

informações incompletas, desatualizadas e/ou falsas prestadas pelo estudante na ocasião da sua 

inscrição. 

3.9 É vedada a inscrição condicional, com falta de documentos ou por qualquer outro meio diferente 

dos especificados neste Edital. 

4 Da avaliação 

4.1 A avaliação consistirá em uma prova composta de 20 questões objetivas e uma questão 

discursiva, ambas sobre conhecimentos gerais, seguida de posterior entrevista apenas com os 

candidatos classificados. 

4.1.1 A prova objetiva terá peso 6.0. 

4.1.2 A prova discursiva terá peso 4.0. 

4.2 A avaliação será aplicada no dia 28/02, às 19h, na Escola 24 de Junho, situada à Rua México, 

devendo o candidato comparecer ao local designado para a realização da prova munido de: 

a) caneta esferográfica preta ou azul; 

b) carteira de identidade ou CNH com foto; 

c) comprovante de inscrição/protocolo entregue na oportunidade da inscrição. 

4.3 O não comparecimento do candidato no horário acima especificado implicará na sua 

desclassificação automática, qualquer que seja a alegação, não havendo, sob pretexto algum, 

segunda chamada para a prova. 

4.4 Não será permitido ao candidato entrar no local de realização da prova após o horário previsto. 



 

 

4.5 A prova terá tempo de duração de 02 horas, incluído o tempo para o preenchimento da folha de 

respostas/gabarito, sendo que o candidato somente poderá entregar a prova e retirar-se da sala 

após 45min do início da mesma. 

4.5.1 Ao final da prova os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no 

recinto, a fim de acompanharem os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes. 

4.5.2 Após assinar a lista de presença na sala de prova, o candidato receberá do fiscal uma única via 

do caderno de questões e da folha de respostas/gabarito. 

4.5.6 O preenchimento da folha de respostas/gabarito será de inteira responsabilidade do candidato 

que deverá proceder em conformidade com as instruções contidas em cada questão, estando 

incluído no tempo máximo de 02 horas. 

4.6 Após a identificação nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova ou do local de espera, 

sem autorização e acompanhamento da fiscalização. 

4.7 Após terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o caderno de 

questões e a folha de respostas/gabarito. 

4.8 Será eliminado desta seleção o candidato que: 

a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões, os portões serão fechados às 18:45h; 

b) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa 

não autorizada; 

c) utilizar-se de quaisquer meios de consulta ou facilitação para as respostas durante o período de 

realização de sua prova, quer seja na sala ou nas dependências do local de prova; 

d) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como o que proceder de forma a perturbar 

a ordem e a tranquilidade necessária à realização da prova; 

e) descumprir quaisquer das instruções que lhe forem repassadas; 

f) não realizar a prova, ausentar-se da sala de prova ou local de espera sem autorização, após ter 

assinado a lista de presença; 

g) deixar de devolver o caderno de questões e/ou assinar a lista de presença; 

h) não atender às determinações do presente Edital e seus anexos; 

i) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado à sua realização. 

4.9 Durante a realização das provas, o candidato só poderá manter consigo, em lugar visível, os 

seguintes objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, documento de identidade e uma 

garrafa de água, transparente e sem rótulo. O Município e a Comissão Especial do Processo Seletivo 

não se responsabilizam por quaisquer outros objetos, de valor ou não, trazidos pelo candidato. Os 

mesmos devem ser deixados em local indicado pelo fiscal, dentro da sala de prova, ficando à vista do 

candidato e sob inteira responsabilidade do mesmo. 



 

 

4.10 O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas 

para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO na 

FOLHA DE RESPOSTAS/GABARITO, sendo único documento válido e utilizado para a correção. Este 

deve ser preenchido com bastante atenção. Ele não poderá ser substituído. A não entrega da folha 

de respostas/gabarito, bem como a falta de assinatura neste, implicará na automática eliminação do 

candidato do Processo Seletivo. 

4.11 Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, na folha de respostas/gabarito estiver em 

desconformidade com as instruções, não estiver assinalada ou que contiver mais de uma alternativa 

assinalada, emenda, rasura, ou alternativa marcada a lápis, ainda que legível. 

4.12 Em nenhuma hipótese será considerado para a correção e respectiva pontuação o caderno de 

questões. 

4.13 O candidato, ao terminar a prova, devolverá ao fiscal de sala, o caderno de questões e a folha de 

respostas/gabarito devidamente preenchido e assinado. 

5 Da correção e classificação 

5.1 A correção das provas será feita pela Comissão Especial de Processo Seletivo e estarão 

classificados para entrevista, permanecendo em lista classificatória, os candidatos que atenderem a 

média 6.0 após a somatória das notas obtidas nas provas objetiva e discursiva. 

5.1.1 Não será classificado o candidato que não obtiver nenhuma pontuação na prova objetiva (nota 

zero). 

5.2 O resultado será publicado por Edital no site oficial do Município. 

5.3 Os candidatos que atingirem a média 6 (seis) permanecerão na lista de classificação durante o 

prazo de validade do teste seletivo e serão chamados para entrevista classificatória conforme a 

disponibilidade e o perfil de vaga em cada Secretaria, independente da ordem de classificação 

conforme a nota obtida. 

5.3.1 Haja vista que os candidatos serão chamados para entrevista independente da pontuação nas 

provas objetiva e discursiva, levando em consideração a disponibilidade de vagas e o perfil 

necessário, na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, não haverá critérios 

para desempate, de modo que todos os candidatos que atingirem média 6 constarão na lista de 

classificação à espera da entrevista. 

5.4 A entrevista analisará o perfil do candidato, suas habilidades e compatibilidade com a vaga 

disponível. 

5.5 Verificando que o candidato não atende o perfil da vaga, retornará para a lista de espera, 

aguardando nova oportunidade, enquanto perdurar a validade do teste seletivo. 

5.6 A aprovação do candidato no Processo Seletivo não implicará na obrigatoriedade da sua 

investidura. A sua contratação dependerá da época conveniente e oportuna, bem como das 

necessidades da Administração Municipal e das disponibilidades orçamentárias. 

5.7 Deverá ser apresentada no ato da contratação a seguinte documentação: 



 

 

a) Ficha de inscrição preenchida; 

b) Currículo devidamente preenchido; 

c) RG e CPF. 

d) Comprovar, por meio de documentos, o nível de escolaridade. 

e) Não ter, até a data da contratação, completado 02 (dois) anos de estágio com o Município de 

Realeza. 

f) Comprovante de matrícula em ensino superior, tecnólogo, médio ou técnico. 

g) Não estar trabalhando com carteira assinada. 

6 Dos Recursos 

6.1 Será admitido recurso quanto: 

a) ao indeferimento/não processamento da inscrição; 

b) às questões, respectivos quesitos e gabaritos das mesmas; 

c) ao resultado do Processo Seletivo. 

6.2 Todos os recursos deverão ser interpostos em até 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação por 

edital de cada evento. 

6.3 Os recursos deverão ser protocolados junto ao setor responsável pelo Protocolo da Prefeitura de 

Realeza, que os encaminhará à Comissão Especial de Processo Seletivo, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis a contar do recebimento, conforme modelo em anexo (anexo II) e deverão conter: 

a) nome do candidato; 

b) número da inscrição; 

c) tipo de recurso. 

6.4 Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário, com todos os dados devidamente 

preenchidos, no qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões, pontos ou títulos 

para as quais, em face às normas do certame, contidas no Edital, a ser provido ou do critério 

adotado, deveria ser atribuído maior grau ou número de pontos, bem como as razões do pedido de 

revisão e o total de pontos pleiteados. 

6.5 Os recursos que forem apresentados deverão obedecer rigorosamente aos preceitos que 

seguem, sob pena de não conhecimento e indeferimento. 

6.6 Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados acima e os fundamentos do pedido, 

inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota. 

6.7 Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, enviados por via postal, fax ou 

meio eletrônico ou em desacordo com este Edital. 



 

 

6.8 Não serão aceitas sobreposições de recursos, apresentados pelo mesmo candidato, com a 

finalidade de acrescentar ou modificar a redação, argumentação ou comprovações ao requerimento 

anterior, independente da vigência de prazo recursivo. 

6.9 Em caso de haver questões que possam vir a ser anuladas por decisão da Comissão Especial de 

Processo Seletivo, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os 

candidatos, independente de terem recorrido, quando serão computados os pontos respectivos. 

6.10 Se houver alguma alteração de gabarito, por força de impugnações, as provas serão corrigidas 

de acordo com a alteração. 

6.11 É de responsabilidade do candidato o correto preenchimento de todos os dados solicitados nos 

formulários de quaisquer dos recursos previstos para este Processo Seletivo. Os recursos que não 

estejam com todos os dados solicitados devidamente preenchidos não serão aceitos. 

6.12 A Comissão Especial do Processo Seletivo constitui última instância para recursos, sendo 

soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, judiciais 

ou em outras esferas. 

6.13 Eventuais alterações de gabarito bem como as decisões acerca dos recursos serão dadas a 

conhecer, coletivamente, através da internet, no endereço eletrônico www.realeza.pr.gov.br, não 

sendo encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

7 Das Disposições Finais 

7.1 A inexatidão das informações falta e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificados 

posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes 

da inscrição. 

7.2 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente serão realizadas por intermédio de 

outro edital. 

7.3 O resultado final está previsto para ser divulgado em 10 de março de 2020. 

7.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Processo Seletivo. 

7.5 O Prefeito poderá, antes da homologação, sob responsabilidade do Município, anular ou cancelar 

o Processo Seletivo, não assistindo aos candidatos nenhum direito a reclamações. 

7.6 O processo Seletivo para estagiários terá validade de 01 (um) ano a partir da data de 

homologação dos resultados, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Município. 

7.7 Integram o presente edital: 

Anexo I – Modelo de Formulário de Inscrição 

Anexo II – Modelo de Formulário de Recurso 

 

Gabinete do Prefeito de Realeza, 19 de fevereiro de 2020. 

http://www.realeza.pr.gov.br/


 

 

MILTON ANDREOLLI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDITAL Nº 02/2020 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

O(a) abaixo assinado(a), em cumprimento ao Edital nº 02/2020, requer sua inscrição no TESTE 
SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO, para a vaga abaixo especificada, anexando os documentos 
necessários conforme registro a seguir: 
 
INSCRIÇÃO Nº.________________ 
 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 
 

Nome: 
 

Sexo: Feminino (    ) Masculino (    )   E-mail: 

Data de nascimento:                                                    Nacionalidade: 

Escolaridade: 
 

Endereço: 
 
 

Telefone: 

Área do conhecimento que requer: 

 
 

DECLARAÇÃO 
Declaro, para os devidos fins, preencher os requisitos exigidos para a inscrição e possuir os 
documentos comprobatórios dos mesmos (originais), os quais deverão ser apresentados em 
caso de nomeação, e que me submeto a todas as condições do Edital nº. 02/2020. Declaro 
ainda serem verdadeiras as informações prestadas, responsabilizando-me pelas mesmas. 

 
 

_________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

Recebi a inscrição nº. ____________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

Em ____/____/________ 

Recebido por: _____________________________________________________________ 

 

 



 

 

EDITAL Nº. 02/2020 

ANEXO II – FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

Inscrição:  R.G.:  

Cargo Pretendido:  Fone:  

 

À Comissão Especial de Teste Seletivo 

O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A : 

 

 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________, _____ de ________________  de 2020. 

 
_________________________________ 

Assinatura do Candidato 


