
   
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE 
 

ERRATA Nº 01 EDITAL N.º 01/2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO PROGRAMA ESTÁGIO DE 

ESTUDANTES 

 

 

O MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES torna pública errata alterando os itens abaixo 

especificados referente ao Edital nº 01/2018 do Processo Seletivo Simplificado para 

Credenciamento de Estudantes Para a Realização De Estágio: 

 

ITEM 01 

 

Fica acrescido ao item “1.13”, alínea “b”, o Curso de Direito, no rol dos cursos passíveis de 

estágio de graduação (ensino superior), conforme descrito abaixo: 

 

(...) 

 

b) Ensino Superior: 

 

(...) 

 

 Direito 

 

 

ITEM 02 

 

Fica inserida a alínea “e” no item “7.2”, prevendo mais uma opção de experiência/prática para 

fins de pontuação, conforme a seguir descrito: 

 

7.2 (...) 

 

e) Ter exercido atividade prática relacionada à matéria constante na grade curricular do 

curso ao qual esteja matriculado, sob orientação da instituição de ensino ao qual está 

vinculado, em órgão/instituição particular ou pública, desde que tal atividade tenha 

sido promovida e oferecida pela referida instituição de ensino. 

 

ITEM 03 

 

Fica inserida a alínea “e” no item “7.3”, que trata da forma de comprovação da atividade 

prática desenvolvida no decorrer dos cursos junto às instituições de ensino, conforme a seguir 

descrito: 

 

7.3 (...) 
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e) Exercício de atividade prática relacionada à matéria constante na grade curricular do 

curso ao qual está matriculado, sob orientação da instituição de ensino ao qual está 

vinculado, em órgão/instituição particular ou pública, desde que tal atividade tenha 

sido promovida e oferecida pela referida instituição de ensino, deverá ser comprovado 

através de declaração oficial da instituição, emitida pelo coordenador do curso ou 

ocupante de cargo equivalente. 

 

ITEM 4 

 

Fica inserida a alínea “d” na tabela constante no item 8.1, definindo a pontuação do critério 

acima previsto, conforme quadro abaixo: 

 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PESO 

 

(...) 

 

d) Exercício de atividade prática relacionada à matéria constante na grade curricular do 

curso ao qual está matriculado, sob orientação da instituição de ensino ao qual está 

vinculado, em órgão/instituição particular ou pública, desde que tal atividade tenha 

sido promovida e oferecida pela referida instituição de ensino, comprovado através de 

declaração oficial da instituição emitida pelo coordenador do curso ou ocupante de 

cargo equivalente; 

 

 

 

4 pontos por cada 

semestre letivo 

 

 

ITEM 5 

 

Ficam alterados os dados constantes da FICHA DE INSCRIÇÃO, conforme página 

seguinte:  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTUDANTES PARA ESTÁGIO 

 

TIPO DE ESTÁGIO:        Curso Técnico.             Graduação.             Pós-Graduação 

ÁREA PLEITEADA:________________________________________________________________________ 

DADOS PESSOAIS: 

Nome:_____________________________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________________ 

Telefone: (     )________________ e-mail:________________________________________________________ 

CPF: _________________________ RG:_________________________ Data Nascimento: ____/____/_______ 

 

Documentos apresentados (descrever detalhadamente cada documento de pontuação apresentado): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Pinheiros - ES, ____/_____/2018. 

 

_____________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO: (preenchimento exclusivo da Comissão) 

I - TEMPO DE EXPERIÊNCIA PESO/MÊS TEMPO/MESES PONTOS 

Na área pleiteada, nos termos do estipulado 

no item 8.1, letra “a”, “b” e “c”. 

02 pontos   

II - TEMPO DE EXPERIÊNCIA PESO/SEMESTRE TEMPO/SEMESTRES PONTOS 

Na área pleiteada, nos termos do estipulado 

no item 8.1, letra “d” 

04 pontos   

III - FORMAÇÃO ACADÊMICA E 

CURSOS 

PESO DOCUMENTOS PONTOS 

a) Curso avulso, de 120 horas ou mais. 04 pontos   

b) Curso avulso, de 80 horas a 119 horas. 03 pontos   

c) Curso avulso, de 40 horas a 79 horas. 02 pontos   

d) Curso avulso, de até 39 horas. 01 ponto   

TOTAL DE PONTOS/ TEMPO DE SERVIÇO  

TOTAL DE PONTOS/ TITULAÇAO   

 TOTAL DE PONTOS  

 

Pinheiros - ES, ____/_____/2018. 

 

_____________________________ 

Assinatura do Membro da Comissão 
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Pinheiros, ES, 21 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

ARNOBIO PINHEIRO SILVA 

Prefeito Municipal 

 


