
         RETIFICAÇÃO EDITAL Nº  029/2015 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA 
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO. 

 
 

Araci Zélia Koling Irber, Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que 
estarão abertas as inscrições para seleção pública de estudantes regularmente 
matriculados em instituições de ensino médio, educação profissional e educação superior, 
com vista ao preenchimento de vagas existentes e classificação para vagas futuras 
(cadastro reserva) de estágios remunerados, nos termos da Lei Federal no 11.788, de 25 
de setembro de 2008, Lei Municipal nº 2.688/14, de 09 de julho de 2014 e RETIFICA O 
QUADRO GERAL DE VAGAS do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA 
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE Nº 029/2015. 
 
 
 
 
Onde se lê: 
 

QUADRO GERAL DE VAGAS 
Código Curso Nível Vagas Carga horária diária Valor da bolsa 

01 Magistério Médio Cadastro 

reserva 

4(quatro) ou 6 (seis) 

horas diárias. 

R$ 4,85 (quatro reais 
e oitenta e cinco 
centavos) por hora. 

02 Pedagogia Superior Cadastro 

reserva 

 

4 (quatro) ou 6 (seis) 
horas diárias. 

R$ 5,94 (cinco reais 
e noventa e quatro 
centavos) por hora. 

03 Letras Superior Cadastro 

reserva 

 

4 (quatro) ou 6 (seis) 
horas diárias. 

R$ 5,94 (cinco reais 
e noventa e quatro 
centavos) por hora. 

04 Ciências 
Biológicas 

Superior Cadastro 

reserva 

 

4 (quatro) ou 6 (seis) 
horas diárias. 

R$ 5,94 (cinco reais 
e noventa e quatro 
centavos) por hora. 

05 Direito Superior Cadastro 

reserva 

 

4 (quatro) ou 6 (seis) 

horas diárias. 

R$ 5,94 (cinco reais 

e noventa e quatro 

centavos) por hora. 

06 Administração 
ou Ciências 
Contábeis 

Superior Cadastro 

reserva 

 

4 (quatro) ou 6 (seis) 

horas diárias. 

R$ 5,94 (cinco reais 
e noventa e quatro 
centavos) por hora. 

Observação: A carga horária para realização dos estágios poderá ser de 20 horas semanais (4 horas 
diárias) ou 30 horas semanais (6 horas diárias), de acordo com a necessidade do Município. Quando 
da convocação para assumir a vaga, caso o candidato não tenha disponibilidade para cumprir a 
carga horária exigida para a atividade, assinará a desistência da vaga e passará automaticamente 
para o final da fila do cadastro reserva. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Leia-se: 

 
QUADRO GERAL DE VAGAS 

Código Curso Nível Vagas Carga horária diária Valor da bolsa 

01 Magistério Médio Cadastro 

reserva 

4(quatro) ou 6 (seis) 

horas diárias. 

R$ 4,85 (quatro reais 
e oitenta e cinco 
centavos) por hora. 

02 Pedagogia Superior Cadastro 

reserva 

 

4 (quatro) ou 6 (seis) 
horas diárias. 

R$ 5,94 (cinco reais 
e noventa e quatro 
centavos) por hora. 

03 Letras Superior Cadastro 

reserva 

 

4 (quatro) ou 6 (seis) 
horas diárias. 

R$ 5,94 (cinco reais 
e noventa e quatro 
centavos) por hora. 

04 Ciências 
Biológicas 

Superior Cadastro 

reserva 

 

4 (quatro) ou 6 (seis) 
horas diárias. 

R$ 5,94 (cinco reais 
e noventa e quatro 
centavos) por hora. 

05 Direito Superior Cadastro 

reserva 

 

4 (quatro) ou 6 (seis) 

horas diárias. 

R$ 5,94 (cinco reais 

e noventa e quatro 

centavos) por hora. 

06 Administração 
ou Ciências 
Contábeis 

Superior Cadastro 

reserva 

 

4 (quatro) ou 6 (seis) 

horas diárias. 

R$ 5,94 (cinco reais 
e noventa e quatro 
centavos) por hora. 

07 Educação 
Física 

Superior Cadastro 

reserva 

4 (quatro) ou 6 (seis) 

horas diárias. 

R$ 5,94 (cinco reais 
e noventa e quatro 
centavos) por hora 

 
Observação: A carga horária para realização dos estágios poderá ser de 20 horas semanais (4 horas 
diárias) ou 30 horas semanais (6 horas diárias), de acordo com a necessidade do Município. Quando 
da convocação para assumir a vaga, caso o candidato não tenha disponibilidade para cumprir a 
carga horária exigida para a atividade, assinará a desistência da vaga e passará automaticamente 
para o final da fila do cadastro reserva. 
 


