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MUNICÍPIO DE REALEZA 

CNPJ 76.205.673/0001-40 

PSS Nº 02/2023 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

SELEÇÃO PARA ESTÁGIO NA ÁREA DE ARQUITETURA / ENGENHARIA CIVIL 

OU GEOGRAFIA 

 
“Estabelece as normas do processo de seleção para 

ingresso no programa de estágio remunerado no 

Departamento de Obras e Urbanismo do Município de 

Realeza na área de Arquitetura / Engenharia Civil ou 

Geografia” 

 

O Departamento de Obras e Urbanismo do Município de Realeza, por ordem da Secretária de 

Viação e Obras, apresenta o presente Edital, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

 

1. Objetivo. 

Normatizar o processo seletivo de estágio para alunos regularmente matriculados, que estejam 

cursando o terceiro período em diante, no curso de ARQUITETURA / ENGENHARIA 

CIVIL OU GEOGRAFIA das instituições de ensino superior, para ingresso a estágio 

supervisionado, no Departamento de Obras desse Município. 

 

2. Programa de Estágio Supervisionado. 

O estágio supervisionado destina-se à complementação educacional e ao desenvolvimento 

profissional na formação universitária do estagiário, não criando vínculo empregatício de 

qualquer natureza com o Município Realeza/PR. 

 

3. Área de Atuação 

O estagiário atuará sob a supervisão do Departamento de Obras e Urbanismo executando as 

atividades de acompanhamento e apoio técnico na realização do processo de 

georrefenciamento do quadro urbano, como também do mapeamento das estradas rurais.  

 

As atividades envolvidas abrangem: 

• Desenvolvimento de mapas; 

• Elaboração de memoriais descritivos; 

• Estudos técnicos; 

 

4. Remuneração e Carga-Horária 

O estágio será desenvolvido em jornada semanal de 30 (trinta) horas, sendo dividida em 06 

(seis) horas diárias, remunerado mensalmente mediante valor líquido de R$ 1.279,90, mais 

auxílio transporte. 

 

5. Vagas 

As vagas existentes poderão ser preenchidas ao longo da validade da presente seleção, 

mediante a convocação dos candidatos aprovados e de acordo com as necessidades do 

Departamento de Obras e Urbanismo. Inicialmente, será preenchida uma vaga imediata. 

 

6. Inscrições 

Serão realizadas no Departamento de Obras e Urbanismo no período de 18/01/2023 a 

26/01/2023 do Rio Branco, 3507 - Centro Cívico, Realeza - PR, 85770-000. 

http://www.realeza.pr.gov.br/
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O candidato declarará no ato da inscrição que está regularmente matriculado no curso de 

ARQUITETURA/ENGENHARIA CIVIL OU GEOGRAFIA ou pós-graduação, para 

ingresso no Programa de Estágio. (ANEXO I)  

 

O descumprimento da condição acima imposta acarretará a impossibilidade de contratação, 

quando houver a convocação do candidato aprovado. A inscrição é gratuita. 

 

7. Procedimento de Avaliação e Classificação. 

O processo de avaliação será realizado através de entrevista e análise de currículo, as quais 

ocorrerão no dia 27/01/2023. 

 

Os candidatos devem comparecer ao local na data do dia 27/01/2023 no horário a ser definido 

e publicado munidos de documentos de identificação oficial com foto e currículo atualizado 

para análise.  

 

A forma de avaliação será da seguinte forma: 

DESCRIÇÃO AVALIATIVA PONTOS 

Desenvoltura e comunicação durante a entrevista 5,0 

Análise de experiência curricular 5,0 

 

A classificação será a soma dos itens descritos acima, chegando a pontuação máxima de 10 

pontos 

 

8. Divulgação dos Resultados. 

Todos os resultados do processo de seleção serão divulgados no site da Prefeitura de Realeza 

(https://realeza.pr.gov.br), e no departamento de obras e urbanismo na Prefeitura Municipal. 

 

9. Convocação dos Aprovados. 

Os candidatos aprovados serão convocados para ingressar no programa de estágio de acordo 

com a ordem estabelecida no Resultado Final, na medida das vagas disponíveis, sendo uma de 

imediato. 

 

Deverão apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após edital de convocação a 

seguinte documentação do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Realeza: 

a) Cópia do RG e CPF, com a apresentação dos originais para verificação; 

b) Comprovante de Endereço; 

c) Número do Programa de Integração Social (PIS);  

d) Declaração de Matrícula devidamente atualizada (mínimo de 10 dias a data da 

apresentação da documentação); 

 

10. Validade da Seleção. 

A presente Seleção suprirá as necessidades de estagiários no Departamento de Obras e 

Urbanismo as desse Município no período de 02 (dois) anos, contado do término da seleção, 

prorrogável por igual período. 

 

11. Disposições Finais. 

http://www.realeza.pr.gov.br/
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O candidato aprovado tem o dever de manter seus dados atualizados junto à Secretária de 

Viação e Obras de Realeza/PR, sob pena de, não localizado por insuficiência ou 

desatualização dos dados cadastrais, ser preterido em favor dos demais classificados. 

 

Realeza, 13 de janeiro de 2023. 

 

 

 

PAULO CEZAR CASARIL 

Prefeito 

 

 

 

NOIMAR RAMPANELLI 

Secretário de Obras e Urbanismo 

 

 

 

ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA 

Arquiteta e Urbanista – CAU n° A124783-2 

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

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE ESTÁGIO 

ARQUITETURA/ENGENHARIA CIVIL OU GEOGRAFIA NO MUNICÍPIO DE 

REALEZA- EDITAL 02/2023 

 

 

 

NOME COMPLETO: _________________________________________________________ 

RG Nº: __________________________ CPF Nº: ___________________________________  

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

TELEFONE(S): (    ) ________________________ / (    ) _________________________  

ENDEREÇO: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

UNIVERSIDADE ___________________________________________________________ 

CURSO:       _______________________________________________ PERÍODO (EM 

SEMESTRE): __________________________________________________ DECLARO 

PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTOU REGULARMENTE MATRICULADO NO 

CURSO DE DIREITO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO NA 

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE 

REALEZA/PR.  

 

Por ser verdade, firmo a presente.  

 

REALEZA, ___________DE ___________________ 2023.  

 

 

 

 

______________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

Para preenchimento exclusivo por funcionário autorizado Do Depto de Obras e 

Urbanismo:  

 

Inscrição nº ____________/2023 -                               Data: __________/__________/2023 

 

Recebi a presente inscrição: ___________________________________________________ 

 

 

AVALIAÇÃO DIA 27/01/2023 - ÀS 14 HORAS NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL 

 

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

