PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2015

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba nos
termos do disposto da Lei Federal de no 11.788, 25 de setembro de 2008, faz saber que se encontram abertas as
inscrições para Seleção, parte integrante deste Edital de Estagiários.

Onde lê:
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, por alunos matriculados nos seguintes
cursos:
NÍVEL SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

VAGAS
Cadastro Reserva

DIREITO

05

EDUCACAO FISICA - LICENCIATURA OU BACHARELADO

08

PEDAGOGIA

18
NÍVEL TÉCNICO / MÉDIO

ENSINO MEDIO – MANHÃ

VAGAS
10

TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO

Cadastro Reserva

TECNICO EM INFORMATICA E CORRELATOS

Cadastro Reserva

TECNICO EM SERVICOS JURIDICOS

Cadastro Reserva

2 - DA INSCRIÇÃO
• A inscrição deverá ser efetuada a partir de 04 de Junho de 2015, até às 16h00 do dia 24 de Junho de 2015,
através das inscrições gratuitas via internet no site do Centro de Integração Empresa Escola
(www.ciee.org.br).
• Para efetuar a inscrição, o candidato que não tiver acesso a computador, poderá utilizar os equipamentos
disponíveis em locais públicos para acesso a internet ou comparecer pessoalmente no CIEE de Taubaté,
localizado na Rua Dr. Pedro Costa, 270 – Centro – Taubaté / SP, horário das 9h00 às 16h00 de segunda à
sexta-feira no período de 04 de Junho de 2015, até às 16h00 do dia 24 de Junho de 2015.
• Para os candidatos com deficiência - PCD é assegurado 10% das vagas no presente processo seletivo, desde
que as atribuições das mesmas sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, que será
verificada através de exame médico no ato da convocação, nos termo da Lei No. 11.788/2008;
• Os candidatos com deficiência - PCD participarão da seleção em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização da prova;

• Só poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados nos cursos indicados no “item 1.1” deste
Edital.

4.5 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e a prova será corrigida de
acordo com o gabarito oficial definitivo. O Gabarito Oficial será divulgado no dia 02 de Julho de 2015 sem
horário definido, no site (www.ciee.org.br).
5 – DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. A classificação dos candidatos do Processo Seletivo será por ordem decrescente de pontos obtidos,
observando-se a pontuação total;
5.2. Havendo empate na classificação, proceder-se-á ao desempate usando o seguinte critério preferencial:
• Maior idade;
• Maior pontuação das questões de Língua Portuguesa.
5.3. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do dia 08 de Julho de
2015 no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba: www.pindamonhangaba.sp.gov.br, no site do CIEE:
www.ciee.org.br e pessoalmente no Centro de Integração Empresa Escola - CIEE de Taubaté situado à Rua Dr.
Pedro Costa, 270 – Centro – Taubaté/SP.

Lê-se:
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, por alunos matriculados nos seguintes
cursos:

NÍVEL SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

VAGAS
Cadastro Reserva

DIREITO

05

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA OU BACHARELADO

08

PEDAGOGIA

18
NÍVEL TÉCNICO / MÉDIO

ENSINO MÉDIO – MANHÃ

VAGAS
10

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

Cadastro Reserva

TÉCNICO EM INFORMÁTICA e TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES

Cadastro Reserva

TÉCNICO EM SERVICOS JURÍDICOS

Cadastro Reserva

2 - DA INSCRIÇÃO
• A inscrição deverá ser efetuada a partir de 10 de Junho de 2015, até às 16h00 do dia 24 de Junho de 2015,
através das inscrições gratuitas via internet no site do Centro de Integração Empresa Escola
(www.ciee.org.br).

• Para efetuar a inscrição, o candidato que não tiver acesso a computador, poderá utilizar os equipamentos
disponíveis em locais públicos para acesso a internet ou comparecer pessoalmente no CIEE de Taubaté,
localizado na Rua Dr. Pedro Costa, 270 – Centro – Taubaté / SP, horário das 9h00 às 16h00 de segunda à
sexta-feira no período de 10 de Junho de 2015, até às 16h00 do dia 24 de Junho de 2015.
• Para os candidatos com deficiência - PCD é assegurado 10% das vagas no presente processo seletivo, desde
que as atribuições das mesmas sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, que será
verificada através de exame médico no ato da convocação, nos termo da Lei No. 11.788/2008;
• Os candidatos com deficiência - PCD participarão da seleção em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização da prova;
• Só poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados nos cursos indicados no “item 1.1” deste
Edital.

4 – DOS RECURSOS
4.1 - O Caderno de Questões e o Gabarito Provisório serão divulgados dia 29 de Junho de 2015 sem horário
definido, no site (www.ciee.org.br).
4.1.1 - O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis após a publicação do gabarito, tendo
como termo inicial o primeiro dia útil subsequente.
4.1.2 – O candidato deve utilizar formulário especifico para interpor o recurso disponível no site
www.ciee.org.br.

4.2 - O recurso só será admitido para o único efeito de correção de notório erro de fato.

4.3 - Os recursos deverão ser feitos por meio de Requerimento e entregues pessoalmente no CIEE - TAUBATÉ,
situado na Rua Dr. Pedro Costa, 270 – CEP: 12010-160 Centro Taubaté /SP, devendo estar devidamente
fundamentados, constando o nome do candidato, o número de CPF, o curso que está matriculado, o telefone e o
endereço de e-mail.

4.4 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.
4.5 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e a prova será corrigida de
acordo com o gabarito oficial definitivo. O Gabarito Oficial será divulgado no dia 13 de Julho de 2015 sem
horário definido, no site (www.ciee.org.br).

5 – DA CLASSIFICAÇÃO

5.1. A classificação dos candidatos do Processo Seletivo será por ordem decrescente de pontos obtidos,
observando-se a pontuação total;
5.2. Havendo empate na classificação, proceder-se-á ao desempate usando o seguinte critério preferencial:
• Maior idade;
• Maior pontuação das questões de Língua Portuguesa.

5.3. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do dia 13 de Julho de
2015 no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba: www.pindamonhangaba.sp.gov.br, no site do CIEE:
www.ciee.org.br e pessoalmente no Centro de Integração Empresa Escola - CIEE de Taubaté situado à Rua Dr.
Pedro Costa, 270 – Centro – Taubaté/SP.

As demais informações do Edital permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 03 de Junho de 2015.

______________________________________________ ________________________________________________
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Antônio Carlos Bertoni Alvares
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
Valquíria Agasse da Silva
Supervisora do CIEE – Unidade Taubaté

