
 
 

PROCESSO SELETIVO – PROGRAMA DE ESTÁGIO 
SEMMALP / CAETITÉ 

 
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública de Caetité/BA 

vem, por meio deste, tornar pública a abertura de processo seletivo para o Programa 

de Estágio. O objetivo é que o aluno possa pôr em prática os conhecimentos teóricos 

adquiridos em curso de Graduação de modo a contribuir na execução do diagnóstico 

das nascentes deste município, sob uma vertente etnoambiental, e atendimento a 

demandas inerentes a este, vinculadas à Superintendência Municipal de Proteção e 

Recuperação de Nascentes.  

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
As oportunidades são destinadas aos cursos de graduação em Ciências 

Biológicas e Geografia conforme quadro de vagas a seguir. 

ESTAGIÁRIO 
- DISTRITO 

DE 
BREJINHO 

DAS 
AMETISTAS 
 

ESTAGIÁRIO 
- DISTRITO 
DE PAJEU 

DOS 
VENTOS 

 

ESTAGIÁRIO 
- DISTRITO 

DE 
MANIAÇU 

 

ESTAGIÁRIO 
- DISTRITO 

DE 
CALDEIRAS 
 

ESTAGIÁRIO 
– POVOADO 
DE SANTA 

LUZIA 
 

ESTAGIÁRIO 
- SEDE 

 

01 vaga 01 vaga 01 vaga 01 vaga 01 vaga 01 vaga 

 
Os graduandos devem apresentar: 

 Documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho e CNH – se possuir); 

 Matriz curricular; 
 Comprovante de matrícula; 
 Histórico academico. 

 

Para participar do processo, os candidatos deverão ter concluído pelo menos 3 

semestres e média global igual ou maior que 6,0 no histórico acadêmico. O estudante 

deverá estar regularmente matriculado e ter seis meses disponíveis para estagiar, com 

possibilidade de renovação. 

A contratação referida neste edital não gera vínculo empregatício, sendo os únicos 

benefícios percebidos pelos selecionados os descritos no item subsequente, Benefícios 

Ofertados. 

As atividades executadas pelos estagiários estarão vinculadas, especificamente, ao 

programa de diagnóstico das nascentes do município de Caetité-BA, intitulado: VE – Pelos 

Olhos D’Água. Conteúdo que lhes será disponibilizado desde o início dos trabalhos. 



 
 

O processo seletivo compreende três etapas: recrutamento, triagem curricular e 

entrevista técnica com o orientador da vaga de estágio. 

BENEFÍCIOS OFERTADOS 
 

 Carga Horária Bolsa Auxílio 

Nível Superior Incompleto 20h/semana R$ 400,00 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

 
Atividade Período 

Prazo de envio do currículo inscrição 30/01/2016 a 04/02/2016* 
Entrevista técnica 10/02/2016 a  12/02/2016 
Procedimentos para contratação dos estagiários até 22/02/2016 
Início do Estágio 25/02/2016 
* No dia 31/01/2016 só iremos acessar os currículos enviados até às 18h. 

 
 
1ª - ETAPA DE RECRUTAMENTO 
 

O recrutamento acontecerá no período entre 30/01/2016 e 04/02/2016. O 

recrutamento será feito através do envio de e-mail contendo as informações e 

currículo conforme anexo I e cópia de documentação informada no item 

Informações Gerais deste edital para o endereço: sprn_cte@hotmail.com. 

 
2ª - ETAPA DE ENTREVISTA TÉCNICA 
 

O pré-selecionado na primeira receberá e-mail constando data e horário que 

deverá comparecer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública 

para a realização da entrevista técnica, devendo apresentar-se portando os 

documentos originais exigidos para participação no processo seletivo. 

A data e horário supramencionados estarão compreendidos no período entre 

10/02/2016 e 12/02/2016 das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h. 

3ª – ETAPA DE CONTRATAÇÃO 

Para a contratação os selecionados deverão apresentar os seguintes documentos 

pessoais originais com uma cópia de cada: 

 



 
 

 

 Documentos Pessoais (Carteira de identidade, CPF, CTPS com nº de PIS, Título de 
eleitor e Carteira de Reservista (sexo masculino)); 

 Comprovante de residência; 
 Histórico acadêmico. 

 
Além destes documentos é indispensável para contratação que o estudante entregue: 
 O Termo de compromisso de estágio e o Plano de estágio devidamente assinados; 
 Comprovante de conta corrente no Banco do Brasil (Agência e Conta); 
 1 Foto 3x4. 

 
Caetité, 29 de janeiro de 2016. 
 
 

João Antônio Portella Lopes 
Secretario Municipal do Meio Ambiente 

E Limpeza Pública 
 
 

ANEXO I 
 
1- Da Inscrição: 

 
Os interessados em participar da seleção deverão enviar sua inscrição para o 

endereço sprn_cte@hotmail.com para concorrer às vagas até o dia 01/02/2016 (até às 

18h) seguindo a seguinte orientação: 

 Enviar e-mail com o assunto “nome do curso – vaga a que 

concorrerá”. Ex.: “Licenciatura em Ciências Biológicas – 

Estagiário-Distrito de Pajeú dos Ventos”. 

 Anexo ao e-mail deve ser enviado: 

o Currículo: O currículo deve ser salvo com o seu nome e 

curso. Ex.: “Antônio Silva – Administração”. 

o Documentação: conforme Informações Gerais deste edital. 
 

Ressaltamos que serão convocados somente os candidatos que estiverem de 

acordo com os pré-requisitos solicitados pela vaga e sua respectiva localidade, 

respeitando um limite determinado de participantes de acordo com a quantidade de vagas 

e também aqueles que seguirem corretamente a orientação contida neste edital. Portanto, 

nem todos os candidatos que nos enviarem o currículo serão convocados para a 

entrevista. Ademais, não receberemos ligações telefônicas para confirmação de envio do 

mesmo. 



 
 

2- Do Currículo: 

 
Os currículos enviados para inscrição deverão seguir o modelo abaixo.  

 
 

CURRÍCULO 
Nome: 

 
Cidade (na qual reside):
 Telefones
: Endereço: 
Bairro: E-mail: 
Idade: Estado civil: 

 
Formação Acadêmica  

 
 Especificar o curso, instituição de ensino, semestre, turno que estuda e previsão 

de conclusão de curso. 
 

 Caso seu curso tenha alguma ênfase específica, esta informação deverá ser citada 
no currículo. 

Experiência Profissional 
 

 Caso tenha tido algum tipo de experiência de estágio ou trabalho. Sinalizar o 
nome da empresa, área, atividades e período. 

 
Atividades Complementares 

 
 Citar cursos ou atividades realizadas que considere relevante. 


