PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDITAL N. 02, DE 10 DE MARÇO DE 2020
*Edital modificado com base na Retificação nº01/2020
Edital de Processo Seletivo Simplificado destinado ao
preenchimento de vaga e formação de cadastro de
reserva de estagiários de graduação em Educação
Física, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social da
Secretaria de Desenvolvimento Social, para atuação no
âmbito da Política Municipal de Assistência Social.

O Município de Muriaé, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, com base na
Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, no Decreto nº 5.781, de 20 de janeiro de 2014, e
suas alterações, resolve:
I - Abrir Processo Seletivo para contratação e formação de cadastro de reserva para estagiário
de graduação em Educação Física, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, bem como para;
II - Constituir Comissão de Estágio para elaboração e correção das provas, análise
documental, bem como para análise dos eventuais recursos interpostos.
COD.
FUNÇÃO

FUNÇÃO
PÚBLICA

NÍVEL DE
ESCOLARIDADE
EXIGIDO

NÚMERO DE
VAGAS

BOLSA DE
ESTÁGIO

CH

01

Estagiário de
Graduação em
Educação Física

Curso Superior de
Educação Física em
andamento

1 + CR*

R$ 723,75

30h

02

Estagiário de
Graduação em
Pedagogia

Curso Superior de
Pedagogia em andamento

1 + CR*

R$ 723,75

30h

03

Estagiário de
Graduação em
Psicologia

Curso Superior de
Psicologia em andamento

1 + CR*

R$ 723,75

30h

04

Estagiário de
Graduação em
Serviço Social

Curso Superior de Serviço
Social em andamento

1 + CR*

R$ 723,75

30h

*Cadastro de Reserva

1. DA INSCRIÇÃO:
1.1. O período de inscrições será de 11 de março de 2020 a 19 de março de 2020, das 7:30h
às 11:00h e das 13:00h às 16:30h, na Unidade Integrada de Cidadania e Ação – UNICA, localizada na
Av. Silvério Campos, 258, Safira, Muriaé-MG.
1.2 O prazo de inscrições poderá ser prorrogado por ato da Comissão de Avaliação do
Processo Seletivo, devidamente justificado.
1.3 Será admitida a inscrição por terceiros, mediante procuração por instrumento particular,
assumindo o candidato total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador.
1.4. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes documentos:
a) Ficha de Inscrição, disponível no ANEXO I deste Edital, devidamente preenchida;
b) Fotocópia de documento de identidade;
c) Fotocópia do CPF;
d) Comprovante de matrícula em curso de graduação;
1.5. Da inscrição para função de estagiário de graduação em Educação Física, Pedagogia,
Psicologia e Serviço Social:
1.5.1 Só será permitida a inscrição de candidato devidamente matriculado em curso de
graduação em instituição de ensino superior (IES) devidamente registrada e reconhecida pelo MEC;
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1.5.2 Só será permitida a inscrição de candidato que já tenha cursado 20% da carga horária
obrigatória do respectivo curso de graduação;
2. DAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
2.1. Das vagas que surgirem durante a validade do presente processo seletivo, 5% (cinco por
cento) serão reservadas a pessoas com deficiência.
2.2. O candidato que se julgar amparado pelo Decreto Federal n.º 5.296/04, de 02 de
dezembro de 2004, deverá, no ato da inscrição, declarar sua condição, de forma a concorrer às vagas
reservadas às pessoas com necessidades especiais, condicionando seu ingresso no estágio à
comprovação mediante realização de perícia médica oficial.
2.3. O candidato com necessidades especiais participará do Processo Seletivo em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário de
aplicação da prova, às notas mínimas e demais condições exigidas.
3. DA SELEÇÃO:
3.1. O processo seletivo será composto de prova objetiva em etapa única.
3.2. A prova objetiva será realizada num período total de 03 (três) horas.
3.3 A prova objetiva obedecerá ao programa constante no Anexo II deste Edital.
3.4 A prova objetiva, de caráter eliminatório, terá valor total de 100 (cem) pontos e será
composta por 10 (dez) questões, com 04 (quatro) alternativas cada, sendo apenas uma correta.
3.5 Cada questão valerá 10 (dez) pontos. Somente serão considerados aprovados na prova
objetiva os candidatos que obtiverem o mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos, ou seja, 60
pontos.
3.2.6 A prova será realizada na data provável de 27 de março de 2020 em local e horário a
serem divulgados pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo.
3.2.7 O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica azul
ou preta, documento de identidade original e comprovante de inscrição com antecedência mínima de
15 minutos do início da avaliação.
3.2.8 Não será permitida qualquer consulta durante a realização da prova.
3.2.9 O candidato não poderá ausentar-se do local de realização do processo seletivo com a
avaliação.
3.2.10 Durante a realização da prova, será adotado o procedimento de identificação civil dos
candidatos, mediante verificação do documento de identidade e da coleta da assinatura.
3.2.11 Não será admitida a entrada, no recinto da prova, do candidato que:
a) não estiver munido do original do documento de identidade usado na inscrição, que deverá
conter foto recente, filiação e assinatura;
b) que se apresentar após o horário indicado para início da prova;
c) não estiver munido do comprovante de inscrição.
3.2.12 Será excluído do exame o candidato que:
a) Se negar a ser identificado;
b) Se retirar do recinto durante a realização das provas sem a devida autorização;
c) For colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou pessoa estranha, por escrito
ou qualquer outra forma, ou que utilizar notas, livros, impressos ou qualquer meio de consulta não
autorizada;
d) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação.
e) Desrespeitar os aplicadores de prova, seus auxiliares, outra autoridade presente ou
qualquer dos pleiteantes à vaga de estágio.
f) Que se apresentar após o horário indicado para início da prova.
3.2.12 O gabarito preliminar com as respostas da prova objetiva será afixado em até 48
(quarenta e oito) horas após a avaliação, em mural da Unidade Integrada de Cidadania e Ação UNICA, onde o candidato poderá obter todas as informações relativas ao processo seletivo.
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4. DA CLASSIFICAÇÃO:
4.1 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos
candidatos. Caso haja empate no somatório de pontos, será considerada como critério de desempate a
maior idade.
4.1.1 Persistindo o empate, será realizado sorteio público entre os candidatos empatados.
4.2. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por
cento) dos pontos possíveis.
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
5.1. O resultado do processo seletivo será divulgado Diário Oficial dos Municípios,
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>,
no
sítio
da
Prefeitura
de
Muriaé,
<http://www.muriae.mg.gov.br>, e no mural da Unidade Integrada de Cidadania e Ação – UNICA.
sendo de inteira responsabilidade do candidato tomar ciência dos atos publicados.
5.2. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da publicação da
homologação das inscrições, do gabarito preliminar e do resultado preliminar no Diário Oficial dos
Municípios, a ser protocolado no Setor de Cadastro Econômico, localizado no Centro Administrativo
Municipal Tancredo Neves, Av. Maestro Sansão, 236, Centro, Muriaé/MG, das 13:30h às 16:30h.
6. DA CONTRATAÇÃO:
6.1 A inclusão no Programa de Estágio de estudante aprovado no Processo Seletivo regido por
este Edital obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação divulgada no ato de homologação e
ocorrerá mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Cópia do documento de identidade (CI)
b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
c) 02 fotografias 3x4
d) Histórico Escolar
e) Declaração expedida pela Instituição de Ensino, referente ao curso de graduação em
Educação Física, Pedagogia, Psicologia e/ou Serviço Social constando explicitamente o período ou
semestre cursado pelo candidato;
f) Declaração expedida pela Instituição de Ensino referente a previsão de encerramento do
curso;
g) Cópia do comprovante de quitação com as obrigações militares (candidatos do sexo
masculino);
h) Cópia do comprovante de quitação eleitoral;
i) Declaração de que não é servidor público ativo do Município de Muriaé;
j) Comprovante de abertura de conta na Caixa Econômica Federal.
6.2. O Termo de Compromisso de Estágio, documento obrigatório no processo de contratação,
será firmado em 03 (três) vias, assinadas pelo estagiário, pela instituição de ensino e pelo Secretário
Municipal de Desenvolvimento Social, ficando cada um dos subscritores com uma via do documento.
6.3 A participação do candidato no programa de estágio fica condicionada à realização de
convênio com a IES cursada.
7. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO:
7.1. O processo seletivo terá validade de 06 (seis) meses, a contar da data de homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social.
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7.2. Os candidatos aprovados e integrantes do cadastro de reserva serão convocados, à medida
que forem surgindo vagas, dentro do prazo de validade do processo seletivo, observadas a necessidade
e a conveniência da Administração Pública.
7.3. O candidato aprovado que não cumprir o disposto no Edital, bem como apresentar
irregularidade na documentação entregue ou qualquer outra restrição não justificada, será eliminado
do processo seletivo, hipótese em que poderá ser convocado o candidato subsequente a ele na
classificação, se houver.
8. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
8.1. Caberá à Comissão de Avaliação do Processo Seletivo a elaboração das provas, sua
correção, análise e julgamento dos eventuais recursos interpostos, bem como a publicação de todos os
atos praticados no Diário Oficial dos Municípios, <http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>, e
no sítio da Prefeitura de Muriaé, <http://www.muriae.mg.gov.br>, até o resultado final e a
homologação do certame.
8.2. A Comissão de Avaliação será composta conforme o Decreto Municipal nº 8.716 de 18 de
setembro de 2018.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1. A jornada de estágio será de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 06 (seis) horas
diárias, com controle de presença.
9.1.1 O horário de realização do estágio será definido conforme o mérito administrativo no
momento da contratação, podendo ser alterado, a qualquer tempo, conforme conveniência e
oportunidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
9.2. Será considerado desistente o candidato que, convocado por Edital publicado no Diário
Oficial dos Municípios e no sítio da Prefeitura de Muriaé, em até 05 (cinco) dias úteis, deixar de
apresentar a documentação pertinente ou se recusar a iniciar o estágio ou, ainda, se opuser ao turno e
horário ou local a ele designado.
9.3. A bolsa estágio de graduação corresponde ao valor de R$ 723,75(setecentos e vinte e três
reais e setenta e cinco centavos) mensais para jornada de 30 horas semanais, podendo ter seu valor
alterado conforme a jornada definida pela entidade concedente, de acordo com as normas vigentes.
9.4. Competirá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estabelecer o local de
atuação dos estagiários e o programa a ser cumprido.
9.5. Todas as instruções, convocações e avisos relativos à seleção regida por este Edital serão
divulgados no Diário Oficial dos Municípios, <http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>, no
sítio oficial da Prefeitura de Muriaé, <http://www.muriae.mg.gov.br> e no mural da Unidade Integrada
de Cidadania e Ação – UNICA.
9.6. A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação, por parte do candidato, do que

determinam as legislações vigentes de estágio, o Decreto nº 5.781, de 20 de janeiro de 2014, e
suas alterações e este Edital.
9.7. O candidato aprovado poderá, respeitada a ordem de classificação, ser contratado
para realização de estágio em outros órgãos/entes do Município de Muriaé.
9.8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações referentes a
este edital, divulgados nos veículos citados no item 9.5.
9.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação do Processo
Seletivo, com anuência do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social.
Muriaé, 10 de Março de 2020.
ALEX REIS PEDROSA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº 02/2020
ESTAGIÁRIO
GRADUAÇÃO

INSCRIÇÃO
DE

(__) EDUCAÇÃO FÍSICA
(__) PEDAGOGIA
(__) PSICOLOGIA
(__) SERVIÇO SOCIAL

Nº: _______________
Data: ___/___/______
Hora: ___:___

I – DADOS PESSOAIS
NOME DO CANDIDATO(A) (sem abreviaturas)

DATA DE NASCIMENTO
_____/_____/_______

ENDEREÇO: (Rua/Av./nº)
BAIRRO

CIDADE

TELEFONES

ESTADO

CEP

E-MAIL

GÊNERO: ( ) MASCULINO
IDENTIDADE

( ) FEMININO
ÓRG. EXPEDIDOR

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

CPF

PIS/PASEP/NIS

PERÍODO/SEMESTRE EM CURSO:

III – DOCUMENTOS ENTREGUES POR OCASIÃO DA INSCRIÇÃO
Fotocópia de documento de iden dade
Fotocópia do CPF ou do Comprovante de Inscrição no CPF
Comprovante de matrícula em curso de graduação
Laudo médico e declaração de Pessoa com Deﬁciência – quando for o caso.
IV – TERMO DE ACEITE
( ) Assumo a responsabilidade de que as informações descritas e documentos entregues no ato de inscrição são
verdadeiros e declaro ter ciência e aceitar os termos do Edital do Processo Sele vo nº 02/2020.
Muriaé, _____ de __________ de 2020.
____________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
(IGUAL A IDENTIDADE)
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – EDITAL Nº 02 DE 10 DE MARÇO DE 2020
(Preenchido por servidor responsável na Secretaria de Desenvolvimento Social)
Nome do Candidato: _____________________________________________________ Nº de Inscrição:__________
Documentação entregue:
Fotocópia de documento de iden dade
Fotocópia do CPF ou do Comprovante de Inscrição no CPF
Comprovante de matrícula em curso de graduação
Laudo médico e declaração de Pessoa com Deﬁciência – quando for o caso.
Muriaé, ___ /___/ 2020
____________________________________
Responsável pela Inscrição
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I. LEGISLAÇÃO E DIRETRIZES DO SUAS
1. Legislação sobre a Política de Assistência Social no Brasil. 2. A Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais; 3. O Sistema de Garantia de Direitos; 4. Direitos da Criança e do Adolescente. 5.
Direitos da Pessoa Idosa. 6. O Sistema Único da Assistência Social; 7. Os níveis de proteção social do
SUAS; 8. Ações, Programas e Serviços de caráter preventivo no SUAS; 9. Ações, Programas e Serviços
de Proteção Social Especial no SUAS; 10. O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal.
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ANEXO III
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
FASE/ETAPA
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS
E INDEFERIDAS
PERÍODO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O
INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DOS RECURSOS
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
DIVULGAÇÃO DE LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA E
CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
DATA PROVÁVEL DE REALIZAÇÃO DA PROVA
DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
PERÍODO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DOS RECURSOS
INTERPOSTOS E PUBLICAÇÃO DE GABARITO OFICIAL
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
PERÍODO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DOS RECURSOS
INTERPOSTOS
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO E
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

PERÍODO
10/03/2020
11/03/2020 a 19/03/2020
20/03/2020
23/03/2020 e 24/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
27/03/2020
30/03/2020
31/03/2020 e 01/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
03/04/2020 e
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020

