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             PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL Nº  001/2018  

ESTÁGIO REMUNERADO  -  APOIO ESCOLAR PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

 

 

   A Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, através da Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED,  representada pelo Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, 

amparada em excepcional interesse público, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, 

CONSIDERANDO que não há Processo Seletivo Simplificado para ESTAGIÁRIOS PARA ATUAR 

COMO APOIO ESCOLAR AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  vigente, TORNA PÚBLICO e 

estabelece normas para realização por meio deste Edital, do Processo Seletivo Simplificado – PSS,  

destinado a contratação de  estagiários, graduandos em qualquer área de licenciatura plena, para 

atuação como APOIO ESCOLAR aos alunos de Educação Especial nos níveis e modalidades de 

ensino oferecido pela rede pública municipal de Educação, o qual se regerá pela Lei Federal Nº 

11.788/2008, Lei 9.394/96, Lei Estadual Nº. 6.573/2003 e Resolução nº 304/2017 CEE. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, por seus anexos, avisos, atos 

complementares e eventuais retificações, sendo sua execução de responsabilidade da Comissão de 

Seleção instituída através de Portaria.  

1.2. O Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado – PSS, será publicado integralmente no 

painel de publicação oficial da Prefeitura - Edifício/SEDE e na Secretaria Municipal de Educação,  no 

endereço à Praça Coronel Horácio, n° 70 – Centro, Curuçá/PA – CEP: 68.750-000.  

1.2.1. Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado - PSS, serão 

divulgados nos locais citados no item 1.2.  Destacando que toda menção a horário neste Edital terá 

como referência o horário local. 

1.3. O Processo Seletivo para Estagiários destina-se à contratação de acordo com listagem de 

classificação dos candidatos, divididos por ZONA URBANA E ZONA RURAL. 

1.4. Ao presente Edital constam os anexos de I a V.  

2. DO OBJETO:  

2.1. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, visando 

à preparação do estudante para o trabalho produtivo, objetivando seu desenvolvimento para a vida 

cidadã e para o trabalho e visa proporcionar aos(às) alunos(as) regularmente matriculados(as) nas 

instituições de ensino, a oportunidade de realização de estágio, observado a disponibilidade 

orçamentária para a concessão de bolsas, visando ao aprendizado à complementação da formação 

acadêmica bem como proporcionar  experiência profissional.  

2.2. O cronograma do Edital, as escolas que serão atendidas e o número de vagas constam nos 

anexos do presente Edital.  
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3. DAS ATRIBUIÇÕES/VAGAS OFERTADAS/CARGA HORÁRIA/VALOR BOLSA:  

3.1.  As atribuições de Atividades estão definidas no anexo I do presente Edital.  

3.2. Os candidatos classificados para o Estágio deverão assinar Termo de Compromisso de Estágio, 

podendo este ser objeto de aditivos, à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho 

do estágio.  

3.3. O presente processo seletivo simplificado – PSS, objetiva a contratação de 30 (trinta) 

estagiários, graduandos na área de Licenciatura Plena em qualquer área e qualquer período, para 

atuação nas escolas municipais (anexo II), sendo o Estágio exclusivamente, para atuação como 

apoio escolar aos alunos de Educação Especial.    

3.4.  A carga horária será de 20 (vinte) horas/semanais, sendo a jornada de trabalho no estágio 

definida de acordo com o horário de funcionamento das escolas/local de estágio, devendo constar 

o horário de trabalho no Termo de Compromisso de Estágio, estando em conformidade com as 

atividades escolares junto a Instituição de Ensino e com as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação - SEMED.  

3.5. Os(as) candidatos(as) selecionados(as), a partir da contratação, receberão mensalmente 

durante o período em que estiverem atuando no estágio, uma bolsa auxílio correspondente a R$ 

400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para estagiários lotados na zona urbana e R$ 450,00 

(QUATROCENTOS REAIS) para estagiários lotados na zona rural.  

   

4. DA VIGÊNCIA:  

4.1. O presente Processo Seletivo Simplificado – PSS, terá prazo de 10 (dez) meses de duração   

contado a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual 

período.  

  Parágrafo Único: As contratações serão feitas primeiramente por 06 (seis) meses podendo ser 

prorrogadas pelo período máximo de 04 (quatro) meses, podendo ainda as referidas Contratações 

ser celebradas a qualquer tempo na vigência do presente Processo Seletivo Simplificado – PSS, de 

acordo com a conveniência e oportunidade da Secretaria Municipal de Educação, tudo em 

obediência ao Princípio do interesse público.  

4.2.  A mera participação no Processo Seletivo Simplificado não garante a contratação do 

candidato. 

5. DA INSCRIÇÃO  E ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

5.1.  As inscrições são gratuitas 

5.2.  A inscrição do(a) candidato(a) no presente processo de seleção implica no conhecimento e 

aceitação plena das normas deste Edital. 

5.3.   Os  candidatos  deverão estar regularmente  matriculados em Instituições de Ensino Público 

ou ensino particular, em licenciatura plena em qualquer área. 

5.4. Os candidatos classificados deverão ter disponibilidade de horário compatível para o 

cumprimento de expediente nas Unidades Escolares em que serão lotados.       
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5.5.  O(a) candidato(a) deverá realizar sua inscrição gratuita e pessoalmente bem como proceder a 

entrega da documentação exigida neste Edital (5.7), na Secretaria Municipal de Educação de 

Curuçá/PA - SEMED, com endereço à Praça  Coronel Horácio, nº 70, Centro, CEP: 68.750-000, 

Curuçá/PA, no período de 05 a 09 de março de 2018, no horário de 08 à 14 horas, não cabendo 

tolerância ou prorrogação seja a qualquer titulo ou justificativa. 

5.6. Para se inscrever o(a) candidato(a) deverá estar matriculado na ÁREA DE LICENCIATURA PLENA 

EM QUALQUER ÁREA E PERÍODO. Deve o(a) candidato(a) no momento da inscrição optar pela 

atuação na Zona Urbana ou Zona Rural. 

5.7. No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá apresentar cópia autenticada ou cópia 

acompanhada do documento original para conferência, da seguinte documentação: 

5.7.1.  Dados pessoais; 

5.7.2.  Documento de identificação com foto;   

5.7.3.  Cadastro de Pessoa Física; 

5.7.4.  Comprovantes de quitação eleitoral e de residência;  

5.7.5. Declaração de matricula em original, com timbre da Instituição de ensino, devidamente 

datada e assinada pelo responsável do Curso, informando o nome completo do aluno, curso e 

período/semestre que está matriculado ou cursando;  

5.7.6.  Histórico Escolar;  

5.7.7. Certificados de participação em cursos de qualificação, de extensão e atividades acadêmicas, 

palestras, seminários e congressos em qualquer área (se houver). 

5.8. Os(as) candidatos(as) que no ato da inscrição não entregarem a documentação acima citada 

terão sua inscrição indeferida, salvo documentação opcional.  

5.9. Os(as) candidatos(as) no ato da inscrição deverão optar pela lotação entre a Zona Rural e Zona 

Urbana, não cabendo alterações, uma vez homologadas as inscrições. 

5.10.  A veracidade das informações fornecidas e declaradas verdadeiras pelo(s) candidato(s) no 

formulário de inscrição, deverá ser confirmada pela Comissão do Processo Seletivo, no momento 

da CONVOCAÇÃO para a Contratação do Estagiário. Caso as informações prestadas não forem 

comprovadas como verdadeiras, o candidato será eliminado do processo seletivo e será impedido 

de participar de futuras seleções da Secretaria Municipal de Educação do Município de Curuçá/PA.  

 

 

6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

6.1. A homologação das inscrições será publicada no quadro de avisos, pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA (Edifício-SEDE) e na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, ambas 

com endereço à Praça Coronel Horácio, nº 70, Centro, Curuçá/PA, 68.750-000. 

6.2. Será considerado(a) DESISTENTE o(a) candidato(a) que não comparecer no dia e hora 

determinados neste edital para a entrevista/avaliação e demais atos, não cabendo 

prorrogação/reconsideração,  seja por qualquer motivo.  
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6.3. O(A) candidato(a) APROVADO(A) na Entrevista/Avaliação e demais requisitos, terá seu nome 

publicado até o dia 16 de março de 2018, (sexta-feira), no Quadro de Avisos Oficial da Prefeitura e 

na Secretaria Municipal de Educação, com endereço à Praça Coronel Horácio, nº 70, Centro, 

Curuçá/PA, 68.750-000. 

 

7. DA  SELEÇÃO/CLASSIFICAÇÃO/CONVOCAÇÃO/CONTRATAÇÃO: 

7.1. Os candidatos serão submetidos a análise curricular e demais documentações apresentadas, 

adotando como critério de classificação, o curriculum do(a) candidato(a).  

7.2.  A Secretaria Municipal de Educação, convocará os candidatos classificados de acordo com a 

ordem de classificação. Na hipótese de empate entre os(as) candidatos(as) na nota final,  serão 

aplicados os critérios de desempate, tendo preferência, sucessivamente, o(a) candidato(a) que 

obtiver: 

a)  maior pontuação na análise curricular; 

b) Maior idade, considerando a data de nascimento;  

c) maior carga horária em cursos, palestras, seminários e congressos; 

7.3. Persistindo o empate, será feito o SORTEIO na presença dos(as) candidatos(as) 

classificados(as).  

7.4. Os(As) candidatos(as) classificados(as) neste Processo Seletivo serão colocados(as) na listagem 

final em ordem de classificação.  

7.5.  Em casos excepcionais, caberá à Secretaria Municipal de Educação, decidir a lotação do(s) 

candidato(s), diversa da escolhida no ato de inscrição, devidamente justificada, considerando as 

necessidades dos alunos assistidos bem como as habilidades do(s) candidato(s), em atenção ao 

princípio do interesse público.  

7.6.     Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a ordem de classificação, através 

de publicação nos quadros da Prefeitura Municipal de Curuçá e na Secretaria Municipal de 

Educação, com endereço à Praça Coronel Horácio, nº 70, Centro, Curuçá/PA, 68.750-000 devendo 

ser a apresentação no local e hora informados. 

7.7.     Ao ser convocado, o candidato deverá se apresentar no local e prazo informados na 

CONVOCAÇÃO, portando seu histórico escolar e documento de identificação pessoal e de 

confirmação de vínculo com a Instituição de ensino. 

7.8.    Ao ser convocado, o candidato terá o direito de não aceitar o estágio, devendo assinar Termo 

de Desistência do Estágio, perdendo definitivamente a vaga.  

7.9. Após a CONVOCAÇÃO, o candidato terá o prazo estabelecido em cronograma 

específico para o ato, e deverá fazer a entrega dos documentos no local constante na 

NOTA DE CONVOCAÇÃO publicada para habilitação ao contrato de estágio.  

7.10. O estágio se iniciará após a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio e o 

preenchimento dos formulários previstos nas normas da SEMED.  
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7.11.  Para efetivar a contratação, será solicitado ao candidato comprovante de Matrícula e 
histórico escolar atual e emitido pela instituição de ensino. 

 

8. DO RESULTADO PRELIMINAR: 

8.1.  O resultado preliminar deste Processo Seletivo será divulgado no Quadro de Avisos Oficial da 
Prefeitura (Edifício-Sede) e na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com endereço à Praça 
Coronel Horácio, nº 70, Centro, Curuçá/PA, 68.750-000, no dia 26/03/2018 - (segunda-feira) às 
08h00min.  

9. DOS RECURSOS: 

9.1. Da classificação preliminar do(a) candidato(a) é cabível recurso interposto na Secretaria 
Municipal de Educação, com endereço à Praça Coronel Horácio , nº 70, Curuçá/PA,  nos horários de 
8:00 às 14 horas, no dia 27/03/18 (???-feira). 

9.2. Deverá ser preenchido o recurso em requerimento próprio cujo modelo está no anexo III deste 
Edital.  

9.3. O recurso deverá conter a perfeita identificação do(a) recorrente e as razões do pedido 
recursal.  

9.4. Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela COMISSÃO, o nome do(a) 
candidato(a) passará a constar corretamente no rol dos(as) classificados(as).  

 

10. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:  

10.1. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, o Processo 

Seletivo Simplificado - PSS será homologado, quando então, passará a fluir o seu prazo de validade.  

10.2. A homologação do resultado final será divulgada através de publicação no Quadro de Avisos 

Oficial da Prefeitura Municipal de Curuçá e na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com 

endereço à Praça Coronel Horácio, nº 70, Centro, Curuçá/PA, 68.750-000. 

10.3. A primeira convocação para assinatura do Termo de Compromisso de Estágio pelos(as) 

candidatos(as) classificados(as) ocorrerá no dia 26/03/18 (segunda-feira), às 14:00 horas, com início 

das atividades a partir do dia 02/04/2018 (segunda-feira) devendo os(as) candidatos(as) 

classificados(as) acompanharem novas convocações no decorrer do ano de 2018, no Quadro de 

Avisos Oficial da Prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com endereço à Praça 

Coronel Horácio, nº 70, Centro, Curuçá/PA, 68.750-000. 

11. DO DESLIGAMENTO:  

11.1.  Ocorrerá o desligamento do(a) estagiário(a): 

11.1.1. automaticamente, ao término do estágio;  

11.1.2. depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para duração do estágio, se 

comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho;  

11.1.3. a pedido do(a) estagiário(a);  

11.1.4. em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade 

da assinatura do Termo de Compromisso;  
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11.1.5. pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, consecutivos ou 

não, no período de um mês, ou por trinta dias durante todo o período do estágio; 

11.1.6. pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o(a) estagiário(a); e 

11.1.7. por conduta incompatível com a exigida no TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO: 
 

12.DISPOSICÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS: 

12.1. Será automaticamente eliminado o(a) candidato(a) que durante a vigência do presente 
processo seletivo utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para a obter a 
classificação/aprovação, própria ou de terceiros, em qualquer fase; 

12.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a vigência do processo seletivo, 
fases, resultados e demais publicações; 

12.3. Os candidatos serão convocados para a contratação de acordo com a opção feita no ato da 
inscrição e, conforme o período de disponibilidade de vagas; 

12.4. A jornada de trabalho será de 04 (quatro) horas diárias, ou de acordo com a conveniência 
administrativa e necessidades dos alunos assistidos, totalizando 20 (vinte) horas semanais; 

12.5. A classificação final no Processo Seletivo Simplificado assegura ao candidato o direito de 
preferência, não gerando nenhum outro vínculo ou expectativa de direito. 

12.6. A convocação dos(as) candidatos(as) para assinatura do Termo ocorrerá pela Secretaria 
Municipal de Educação, em data e horário a ser divulgado posteriormente no Quadro de Avisos, 
oficial da Prefeitura e na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com endereço à Praça Coronel 
Horácio, nº 70, Centro, Curuçá/PA, 68.750-000.  

12.7. No ato de assinatura do Termo o(a) candidato(a) deverá apresentar atestado médico 
subscrito por médico do Município de Curuçá/PA  ou credenciado, para o fim de comprovar boa 
saúde física e mental.  

12.8. O(A) candidato(a) que desistir da vaga assinará termo de desistência.  

12.9. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado-PSS, em havendo o desligamento, 
poderá ser chamado para firmar o Termo de Compromisso de Estágio pelo tempo remanescente, 
os demais candidatos(as) classificados(as) observada a ordem classificatória. 

12.10. Os Termos de compromisso de Estágio poderão ser rescindidos unilateralmente a exclusivo 
critério do Município com a devida justificativa, a pedido do(a) estagiário(a), por ato de indisciplina 
e insubordinação e demais formas de rescisão prevista na legislação correlata.  

12.11. O Edital poderá sofrer eventuais atualizações, retificações durante a realização do certame, 
por meio de Edital ou aviso a ser publicado. 

12.12. Os casos omissos serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo, com base nas normas 
e legislação  vigente. 

12.13. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

     ________________________________________ 
                                 Joaquim Ribeiro da Luz 
                                                                 Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 

PERFIL E ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL ATRIBUIÇÕES ESCOLARIDADE 

A ocupação de estagiário 

de apoio escolar tem 

como perfil principal a 

disponibilidade para zelar 

pelo bem-estar, saúde, a 

alimentação, higiene 

pessoal, educação, 

cultura, recreação e lazer 

do aluno com deficiência,  

assim como auxiliá-los na 

realização dessas 

atividades e nas de caráter 

pedagógico, sempre sob a 

supervisão do docente 

responsável, no âmbito do 

contexto escolar. 

Apoiar nas atividades de 

locomoção, a higiene, 

alimentação e na 

execução de atividades 

pedagógicas 

desenvolvidas no contexto 

escolar, de modo a 

garantir o direito à 

educação aos estudantes 

que não realizam essas 

atividades com autonomia 

e independência. 

Atuar de forma articulada 

com os professores da 

sala de aula comum, do 

especializado e demais 

profissionais na escola.  

 

 

 

 

 

 

Curso de Licenciatura Plena 

em qualquer área. 
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      ANEXO II – RELAÇÃO DE ESCOLAS  - ZONA RURAL E ZONA URBANA – Nº DE VAGAS: 30 (TRINTA)  

Nº ESCOLA Nº VAGAS LOCALIDADE 

1.  ASCOM 1 Abade 

 (ZONA RURAL) 

2.  CRECHE CEZARINA BRITO 1 Sede 

 (ZONA URBANA) 

3.  EMEF ABEL OVIDIO 1 Sede 

(ZONA URBANA) 

4.  EMEF Mª HYLUIZA P 

FERREIRA 

1 Sede 

(ZONA URBANA) 

5.  EMEIF ARTUR REGINALDO 1 Sede 

 (ZONA URBANA) 

6.   EMEIF AUGUSTO SANTOS 1 Simôa 

 (ZONA RURAL) 

7.  EMEIF AUREA DE MORAES 1 Aranquaim 

 (ZONA RURAL) 

8.  EMEIF BENTA COUTO 1 Abade  

(ZONA RURAL) 

9.  EMEIF CAMILO ATAIDE 1 Boa Vista 

(ZONA RURAL) 

10.  EMEIF CANDORINA CAMPOS 1 Sede 

(ZONA URBANA) 

11.  EMEIF DO ANDIRA 1 Andirá 

(ZONA RURAL) 

12.  EMEIF CLÉLIA FERNANDES 1 Nazaré do Tijoca 

(ZONA RURAL) 

13.  EMEIF CRISTO ALVES 1 Km 50 

(ZONA RURAL) 

14.  EMEIF DE ACAPUTEUA 1 Acaputeua 

(ZONA RURAL) 

15.  EMEIF DO LIVRAMENTO 1 Livramento 

(ZONA RURAL) 
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16.  EMEIF DO MARAUÁ 1 Marauá 

(ZONA RURAL) 

17.  EMEIF DO MOREIRÃO 1 Sede 

(ZONA URBANA) 

18.  EMEIF ERECINA BORGES 1 Sede 

(ZONA URBANA) 

19.  EMEIF FRANCISCA BLANCO 1 Caratateua 

(ZONA RURAL) 

20.  EMEIF FRANCISCO TEIXEIRA 1 Itajuba 

(ZONA RURAL) 

21.  EMEIF HESKETH CONDURU 2 Sede 

(ZONA URBANA) 

22.  EMEIF JOÃO CARNEIRO 1 Curuperé 

(ZONA RURAL) 

23.  EMEIF JOSÉ ATAIDE 1 Mutucal 

(ZONA RURAL) 

24.  EMEIF JULIA SANTANA 1 Ananim 

(ZONA RURAL) 

25.  EMEIF JUPITER MAIA 1 Abade 

(ZONA RURAL) 

26.  EMEIF LAURA MENDES 1 Sede 

(ZONA URBANA) 

27.  EMEIF MARIA CABRAL 1 São Pedro 

(ZONA RURAL) 

28.   EMEIF RAIMUNDA NUNES 2 Km 42 

(ZONA RURAL) 
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ANEXO III 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA ATIVIDADE LOCAL PERÍODO 

1 Inscrição e entrega de 

documentos  

SEMED 5 a 9/03/2018 

2 Homologação e publicação do 

resultado final 

SEMED 12 a 16/03/2018 
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                                   ANEXO IV – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

Processo Seletivo Simplificado – PSS – Edital nº 001/2018 ESTÁGIO REMUNERADO - APOIO 

ESCOLAR AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

 

 Nome do(a) Candidato(a): __________________________________________________________ 

 Data de Nascimento:____/____/____ 

 Endereço completo:_______________________________________________________________ 

Telefones: (  )    

e-mail: _________________________________________________________________________ 

Naturalidade:________________________________         Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino  

Curso: __________________________________________________________________________ 

OPÇÃO: (     ) ZONA URBANA     (     ) ZONA RURAL. 

Documentos: ( ) RG (Carteira de Identidade); ( ) Comprovante de Escolaridade (Estar matriculado na 

rede de Ensino Público ou Particular; ( ) CPF; ( ) Comprovante de quitação eleitoral; ( ) Comprovante 

de endereço ATUALIZADO - (De água ou de luz). ( ) Histórico Escolar. ( )Certificados de participação 

em cursos, palestras, seminários e congressos. Quantidade de documentos entregues no ato da 

inscrição: ________ Folhas Assinatura do Responsável pela inscrição: Declaração Declaro, sob as 

penas da lei, que me responsabilizo pela veracidade das informações aqui prestadas e que atendo 

às condições exigidas para a inscrição conforme – Edital N.º 001/2018.  

   Submeto-me as condições estabelecidas as quais afirmo conhecer e concordar 

plenamente. 

          Curuçá/PA,       /      /2018. 

Assinatura:________________________________________________________________  

 

******************************************************************************** 

Comprovante de Inscrição Edital nº 001/2018 – Processo Seletivo Simplificado - PSS Nome: Área: 

Estágio remunerado em qualquer área de licenciatura plena – Apoio Escolar Quantidade de 

documentos entregue no ato da inscrição: ________ Folhas  

 

- Responsável pela inscrição: _________________________________________________ 

Servidor (nome/matrícula/carimbo/assinatura) 

 

 

 



Governos do Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Curuçá 

Secretaria Municipal de Educação 
 

 

          ANEXO V 

 REQUERIMENTO PARA RECURSO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS - Edital Nº  001/2018. 

 

Nome Completo do(a) Candidato(a):  

Nº do CPF: 

Estágio remunerado- Apoio Escolar aos alunos de educação especial  

Data de nascimento: _____/____/____  

( ) Edital ( ) Inscrições (erro na grafia do nome, data de nascimento) ( ) Inscrições (omissão do 

nome) ( ) Inscrições (erro no nº da identidade ou CPF) ( )Inscrições (indeferimento de inscrição) ( ) 

Resultado (erro na classificação) ( ) Outro – especificar Digitar ou escrever em letra de forma a 

justificativa do recurso, de forma objetiva:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Local e Data: _______________________________, ______/_______/_______.  

Assinatura: _______________________________________________________ 

 

 

 

 


