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EDITAL Nº 003/2021
Processo Seletivo para Estágio de nível Médio/Técnico e Superior.
A Prefeitura Municipal de Ilhéus, considerando o disosto na Lei Federal n.
13.019/2014 em seu artigo 30, no qual estão estabelecidas as diretrizes para o
Programa de Estágiode nível médio/técnico e superior, no intuito de atender a demanda
de atividades do Município de Ilhéus.
1. Das inscrições da Secretaria Municipal de Educação:
A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente edital, tem como objetivo o
preenchimento de vagas nas áreas abaixo descritas, para estabelecimento de
contrato com regime de trabalho de 04 horas diárias, 20 horas semanais. Podem se
candidatar: estudantes de nível médio/técnico ativos na rede pública, estudantes de
nível superior da rede pública e particular, que preencherem os requisitos descritos
abaixo:
Período de inscrição:

27 a 30 de agosto

Clientela:

Nível médio/técnico: ensino médio,
administração,
edificações,
informática, logística, turismo e outros.
Nível superior: administração,
pedagogia, comunicação, direito,
psicologia, letras, educação fisica
nutrição e outros.
300 nivel superior

Oferta de vagas:

50 nivel médio
Totalizando: 350 vagas

Link para inscriçao:

https://forms.gle/s4WyhxZW7xFmMzie9

Taxa de inscrição:

Gratuita

Resultado:

Divulgação em Diário Oficial

2. Da seleção
A seleção para as vagas serão compostas de:
a) Inscrições
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b) Análise de informações declaradas no formulário
3. Da convocação
Os estudantes serão convocados com base na análise da demanda da Secretaria
Municipal de Educação.
4. Das disposições finais
A inexatidão das declarações ou irregularidades nos documentos identificados ao
longo do processo, eliminarão o candidato da seleção ou se identificadas
posteriormente, impedirão a sua contratação, anulando-se todos os efeitos
decorrentes da sua inscrição.
Gabinete da Secretária Municipal de Educação do Município de Ilhéus/Bahia, 26 de
agosto de 2021.
Comissão de Monitoramento e Avaliação
Cristiane de Souza Leal Venturin
Jamile Menezes Maron e
Silva
Kleiton Assis da Silva

Eliane Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Educação
Mário Alexandre Corrêa Souza
Prefeito
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