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O Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, FAUSTO NIQUINI FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICA a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para provimento de vagas para estágio em NÍVEL SUPERIOR, o 
qual se regerá pelas Instruções Especiais contidas neste Edital. O presente Edital estabelece as instruções destinadas à 
seleção e contratação de estagiários, sob contrato de natureza administrativa, não gerando ao candidato selecionado 
qualquer direito como Servidor Público. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e será organizado pela 
empresa ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA, sediada à Rua Ilmenita, 220 – sala 203, Bairro Camargos, 
Belo Horizonte/MG, CEP: 30.520-060, inscrita no CNPJ sob o nº 22.540.895/0001-90, Telefone: (31)2510-1593 - Horário 
de expediente: 10h30 às 12h e 13h às 17h. 

1.2 A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, está sediada à Praça Bernardino de Lima, 229 - Centro, Nova Lima - MG, 
34000-000, inscrita no CNPJ sob o nº 20.218.574/0001-48 - Telefone: (31) 3541-5500 - Horário de expediente: 8h às 
18h. 

1.3 Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial da cidade de Brasília-DF. 

1.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo é de 12 (doze) meses, contados da data da homologação do 
resultado final, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante ato do Presidente da Câmara 
Municipal de Nova Lima. 

1.5 O estágio desenvolvido no âmbito da Câmara Municipal tem por objetivo proporcionar aos alunos regularmente 
matriculados nas instituições de ensino, a oportunidade de realização de estágio não obrigatório, observada a 
disponibilidade orçamentária para a concessão de bolsas, visando ao aprendizado e à complementação da formação 
acadêmica. 

1.6 O estágio não gerará vínculo empregatício entre o estagiário e a Câmara Municipal de Nova Lima. 

1.7 A duração do estágio será de 01 (um) ano para alunos matriculados regularmente, conforme apresentação de 
declaração de matrícula, podendo ser prorrogado por até 02 (dois) anos. 

1.8 A jornada de atividade em estágio será definida de acordo com o horário de atendimento do local de estágio, devendo 
constar do Termo de Compromisso, sendo compatível com as atividades escolares, observada a carga horária legal. 

1.9 O candidato deverá ter disponibilidade para desempenhar as atividades entre o período das 8 horas às 18 horas, 
limitando-se a carga horária de até 5 horas diárias, conforme perfil de cada vaga. 

1.10 O período de estágio será definido segundo os critérios de necessidade da Câmara Municipal de Nova Lima, 
respeitando a carga horária prevista. 

1.11 Ao contrato de estágio aplicam-se, obrigatoriamente, os preceitos disposto na Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro 
de 2008. 

a) O Termo de Compromisso de Estágio pode ser denunciado, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita, 
pela Instituição de Ensino, pela Parte Concedente ou pelo Estagiário. 

b) O não cumprimento de quaisquer cláusulas do Termo de Compromisso de Estágio constituem motivos de 
imediata rescisão; 

 

2. DOS REQUISITOS 

2.1 Poderão se inscrever no Processo Seletivo para Estagiários, candidatos que preencham os seguintes requisitos: 
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a) Estar matriculado e ter frequência na Rede de Ensino Público ou Privado, conforme o item 3 deste edital e até o 
penúltimo semestre do curso; 

b) Possuir idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos no ato da inscrição. 
c) Ter disponibilidade de horário (manhã e/ou tarde) para cumprir o estágio. 
d) O horário de estágio deve ser diferente do horário de estudo, de maneira que não coincidam. 
e) Não ter cumprido estágio na Câmara Municipal pelo período de 02 (dois) anos independente do nível de 

escolaridade. 

 
3. DAS ÁREAS, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA E REQUISITOS. 

3.1 Os candidatos classificados ocuparão as vagas ofertadas no quadro a seguir conforme necessidade da Câmara 
Municipal de Nova Lima. 

 
ENSINO SUPERIOR 

ÁREA VAGAS REQUISITO BÁSICO 

ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO 
PÚBLICA 

05 Estar cursando a partir do 4º até o penúltimo período de Bacharelado em Administração 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 01 Estar cursando a partir do 4º até o penúltimo período de Bacharelado Ciências Contábeis 

DESIGN GRÁFICO 01 Estar cursando a partir do 4º até o penúltimo período de Bacharelado Design Gráfico. 

DIREITO 30 Estar cursando a partir do 4º até o penúltimo período de Bacharelado em Direito 

JORNALISMO; 01 Estar cursando a partir do 4º até o penúltimo período de Bacharelado Jornalismo 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01 Estar cursando a partir do 4º até o penúltimo período de Bacharelado Publicidade e Propaganda. 

RELAÇÕES PÚBLICAS 01 Estar cursando a partir do 4º até o penúltimo período de Bacharelado Relações Públicas. 

3.2 Dentro da necessidade da Câmara os candidatos aprovados e classificados serão convocados pelo Portal Oficial da 
Câmara (www.cmnovalima.mg.gov.br), para se apresentarem na Câmara Municipal de Nova Lima, mediante Edital 
Convocatório, em data e local nele estabelecidos, para serem encaminhados aos locais de estágio. 

3.3 À pessoa deficiente é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo desde que as atribuições do estágio 
pretendido sejam compatíveis com a sua deficiência, e a ela será reservada 10% (dez por cento) do total das vagas a 
serem preenchidas, de acordo com a Lei Federal nº 11.788/2008, artigo 16, § 5º. 

 
4. DA BOLSA AUXILIO 

4.1 O estagiário receberá, durante o período em que estiver atuando no estágio, uma bolsa auxílio. 
 

ÁREAS CARGA HORÁRIA BOLSA AUXÍLIO 

 (DIREITO) 4 horas R$ 900,00 

 (DEMAIS ÁREAS) 5 horas R$ 900,00 

4.2 Será oferecido ao estagiário Auxilio Transporte (deslocamento da residência para o setor de estágio e do setor de 
estágio para residência) e Seguro de Vida. 

 
5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições deverão ser realizadas VIA INTERNET, através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br, a partir das 13:00 horas do dia 12/11/2019 até ás 17:00 horas do dia 19/11/2019. 
Aos candidatos com dificuldade de acesso à internet, será disponibilizado ATENDIMENTO PRESENCIAL na sede da 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, situada à Praça Bernardino de Lima, 229 - Centro, Nova Lima - MG, 34000-000, 
de acordo com o horário de expediente: 8h às 18h (exceto sábado, domingo e feriado). 

5.2 A taxa de inscrição será de R$ 30,00 (Trinta reais) e deverá ser recolhida em favor da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
LIMA, por meio de boleto bancário, até o dia a data 20/11/2019, observado o horário de atendimento e das transações 
financeiras de cada instituição. 
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5.3 No ato da inscrição, o candidato que se declarar portador de deficiência deverá requerer atendimento especial pelo e-
mail contato@eloassessoriaeservicos.com.br impreterivelmente até o dia 25/11/2019, indicando as condições de que 
necessita para a realização das provas, conforme previsto no Decreto n° 3.298/99; 

5.4 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais 
candidatos, com estrita observância da ordem de classificação. 

5.5 Os candidatos que no ato da inscrição se declararem deficientes, se aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes 
publicados na lista geral dos aprovados e em lista à parte, observada a respectiva ordem de classificação. 

5.6 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de portadores de deficiência 
será divulgada na Internet, no endereço eletrônico www.eloassessoriaeservicos.com.br e no site 
www.cmnovalima.mg.gov.br, na ocasião da divulgação dos locais de realização das provas que será feita no dia 
26/11/2019, não será aceita a solicitação após o encerramento das inscrições. 

5.7 Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção como, por 

exemplo, miopia, astigmatismo etc. 

5.8 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá requerer atendimento especial 
pelo e-mail contato@eloassessoriaeservicos.com.br impreterivelmente até o dia 25/11/2019, e no dia da realização da 
prova levar um acompanhante, o qual ficará em sala reservada e será responsável pela guarda da criança.  

5.9 O local da prova e a lista de candidatos inscritos serão divulgadas no dia 26/11/2019 no site da empresa 
www.eloassessoriaeservicos.com.br e no site da câmara www.cmnovalima.mg.gov.br. 

 
6. DAS PROVAS  

6.1 A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os candidatos e 
terá duração máxima de 03 (três) horas. 

6.2 As provas terão 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada questão da prova comporta apenas uma resposta 
correta dentre 04 (quatro) alternativas oferecidas (A, B, C ou D). 

6.3 A empresa organizadora do Processo Seletivo manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para fins de 
acompanhamento pelos candidatos. 

6.4 A Prova Objetiva de Múltipla Escolha valerá 100 (cem) pontos e será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) do total de pontos. 

 
7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

7.1 A Prova (Objetiva de Múltipla Escolha) será realizada no município de Nova Lima, no dia 01/12/2019, com início às 09 
horas. 

7.2 Para imprimir o Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI o candidato deverá acessar o endereço eletrônico da 
empresa organizadora- www.eloassessoriaeservicos.com.br e proceder da seguinte forma: 

a) Acessar a área do candidato, denominada “Área do Candidato”, localizada à direita na parte superior da tela 
principal do site, informando “CPF” e “SENHA” cadastrados no momento da inscrição; 

b) Clicar no botão “VERIFICAR”. (Em caso de esquecimento, clicar na opção “ESQUECI MINHA SENHA.”); 
c) Será aberta a ÁREA DO CANDIDATO. Logo abaixo você tem a opção “MINHAS INSCRIÇÕES”, selecione e localize 

todas inscrições já feitas; 
d) Clicar na opção “Comprovante definitivo de inscrição” e em seguida “imprimir”. 
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7.3 Os portões de acesso aos locais de aplicação da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão fechados pontualmente no 

horário divulgado para realização das mesmas. 

7.4 O candidato deverá comparecer ao local das provas 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para o fechamento dos 
portões de acesso aos locais de aplicação das provas, considerado o horário de Brasília, munido do Comprovante 
Definitivo de Inscrição - CDI, cédula oficial de identidade ou outro documento equivalente, original ou cópia 
autenticada, (com foto e assinatura), não sendo aceitos protocolos ou declarações, e caneta esferográfica azul ou 
preta. No caso de perda, furto ou roubo, o candidato deverá apresentar boletim de ocorrência feito pela autoridade 
policial. 

7.5 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de 
Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte brasileiro (ainda válido), certificado de reservista, carteiras 
funcionais do Ministério Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valem como identidade; carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com 
foto, obedecido o período de validade). 

7.6 NÃO será permitido durante a realização das provas, ausentar-se do recinto, a não ser em casos especiais, 
acompanhado por um membro da equipe de aplicação da Prova. 

7.7 Não será permitido o ingresso de candidatos no local de provas, em hipótese alguma, após o fechamento dos portões. 

7.8 O candidato que comparecer ao local das provas sem documento de identidade não poderá, em nenhuma hipótese, 
participar de sua realização, e estará automaticamente eliminado do processo seletivo. 

7.9 O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante do seu documento de 
identidade, vedada a aposição de rubrica. 

7.10 Após instalado em sala de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo ou de 
leitura enquanto aguardar o horário de início das provas. 

7.11 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou retardamento do 
candidato em sua exclusão no Processo Seletivo, seja qual for o motivo alegado. 

7.12 O candidato não poderá, em hipótese alguma, realizar a prova fora dos espaços físicos, datas e horários 
predeterminados no Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI. 

7.13 O horário de início efetivo das provas poderá ser definido dentro de cada sala de aplicação, observado o tempo de 
duração estabelecido no presente Edital. 

7.14 A inviolabilidade das provas será comprovada no momento de rompimento do envelope de provas, na presença dos 
candidatos, dentro de cada sala de aplicação. Deverá haver assinatura de, no mínimo, 03 (três) candidatos, em termo 
(Ata de Prova) no qual atestem que o lacre das provas não estava violado e que presenciaram seu rompimento, na 
presença dos demais candidatos. 

7.15 Ao adentrar à sala de provas, o candidato deverá desligar o telefone celular, bem como todos os outros equipamentos 
eletrônicos que esteja a portar, só lhe sendo permitido tornar a ligá-los fora das dependências físicas do local em que 
foi realizada a prova. 

7.16 É de responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de todo o material recebido no momento da prova. Deve 
ser verificada a compatibilidade do Caderno de Questões com a área escolhido no momento da inscrição, falhas de 
impressão e dados pessoais impressos em todos os documentos recebidos. 

7.17 Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão, o candidato deve solicitar sua imediata substituição, sendo de 
sua inteira responsabilidade prejuízos decorrente da não solicitação imediata de substituição. 
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7.18 Caso seja verificado erro com relação a área escolhida a ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA fará a 
averiguação e confirmará ao candidato para qual vaga o mesmo realmente se inscreveu. 

7.19 Não será permitido nenhum tipo de consulta durante a realização das provas. 

7.20 Com vistas à garantia da isonomia e lisura do Processo Seletivo, no dia de realização das provas, os candidatos poderão 
ser submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários durante a realização das 
provas. 

7.21 Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação de provas, não lhe sendo mais permitido o 
ingresso nos sanitários. 

7.22 O candidato deverá transcrever suas respostas na folha de respostas, que é o documento válido para correção 
eletrônica, com caneta esferográfica azul ou preta, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros. 

7.23 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na folha de 
respostas. 

7.24 Não serão computadas questões não assinaladas na folha de respostas, ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 

7.25 Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura na mesma implicará em 
sua anulação. 

7.26 Ao iniciar a prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo tempo mínimo de 30 (trinta) minutos. 

7.27 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a 
aposição de suas respectivas assinaturas em termo (Ata de Prova), a qual deverá referir-se às ocorrências em geral, ao 
rompimento do lacre e ao fechamento dos envelopes contendo os Cartões-Respostas. 

7.28 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, ENTREGARÁ AO FISCAL SOMENTE A SUA FOLHA DE RESPOSTAS, 
DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA. 

7.29 Não haverá revisão de provas sem que haja recurso devidamente fundamentado. 

7.30 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao Processo Seletivo no estabelecimento de 
aplicação das provas, exceto quando for acompanhante de candidata lactante, conforme previsto no presente edital. 

7.31 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

a) Se apresentar após o horário estabelecido; 
b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c) Não apresentar a cédula oficial de identidade ou outro documento equivalente; 
d) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do 

Processo Seletivo; 
e) Durante a realização das provas for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas 

estranhas, oralmente, por escrito, ou através de aparelhos eletrônicos, máquinas calculadoras (também em 
relógios), agendas eletrônicas ou similares, BIP, telefone celular, pager, walkman, máquina fotográfica, receptor, 
gravador etc., ou ainda que venha tumultuar a sua realização; 

f) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que na companhia de 
um fiscal; 

g) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores, membros da Comissão Especial de Processo 
Seletivo, fiscais de salas, auxiliares e autoridades presentes; 

h) Não devolver a folha de respostas recebida. 
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8. DA PONTUAÇÃO NA PROVA OBJETIVA E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

8.1 A avaliação dos candidatos, feita por meio da prova objetiva, será de caráter eliminatório e classificatório, 
sendo distribuídos da seguinte forma: 

 

ÁREA 

PROVAS 

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 
PONTOS 

POR QUESTÃO POR PROVA 

ADMINISTRAÇÃO/ GESTÃO PÚBLICA 

 Português 
 Raciocínio logico 
 Legislação 
 Conhecimentos Gerais 
 Especifica 

08 
08 
08 
08 
08 

3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
3,5 

24 
16 
16 
16 
28 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

DESIGN GRÁFICO 

DIREITO 

JORNALISMO; 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

8.2 O programa de Provas será definido da seguinte forma: 
 
PORTUGUÊS: 

Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos (dentre outros, charges, notícias, tirinhas, 
cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas, anúncios, artigos científicos e de opinião...); Classes de palavras (flexões, classificações e 
emprego); Pontuação (classificação e emprego); Frase (classificações); Período (termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios 
da oração); Períodos compostos por coordenação e subordinação (classificações); Orações reduzidas; Concordância verbal e nominal; 
Regência verbal e nominal; Denotação e conotação; Figuras de linguagem; Vícios de linguagem; Pontuação; Novo acordo ortográfico. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO:  

Sequências Lógicas e lei de formação. Raciocínio lógico quantitativo em sucessões numéricas. Raciocínio lógico numérico e sucessões 
lógicas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios; dedução de novas informações das 
relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura destas relações. Conhecimentos de matemática 
elementar necessários para resolver questões que envolvam estruturas lógicas, lógica de argumentação, lógica das proposições, relações, 
gráficos e diagramas. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos e geométricos com: Teoria dos Conjuntos (união e intersecção, 
diagrama de Venn).  

 
LEGISLAÇÃO 

Lei Nº 11.788, De 25 De Setembro De 2008 e Lei Complementar N° 2.590 De 01 De Agosto De 2017. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  

Política e Economia mundiais. Sociedade (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, saúde, esporte, 
gastronomia...). História e Geografia mundiais. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Meio ambiente.  

 
ESPECÍFICA PARA ADMINISTRAÇÃO: 

Administração financeira: princípios e funções. Técnicas de análise e planejamento financeiro. Demonstrações contábeis (interpretação) e 
relatórios financeiros (elaboração e análise). Fluxo de caixa: elaboração e gestão. Matemática financeira aplicada. Planejamento e 
processos organizacionais: gestão de projetos, gestão da informação, administração de contratos e operações bancárias. Marketing: 
planejamento e implementação de ações de marketing institucional. 
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ESPECÍFICA PARA CIÊNCIAS CONTÁBEIS: 

CONTABILIDADE GERAL: Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios contábeis; 
Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial; fundamentos conceituais de ativo, passivo, receita e despesa; Procedimentos 
Contábeis Básicos: plano de contas, fatos contábeis, lançamentos e escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal no 
a Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado. CONTABILIDADE PÚBLICA: Fundamentos 
legais e técnicos de Contabilidade Pública: conceito, objetivos, princípios; Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA; Ciclo Orçamentário; Créditos Adicionais: classificação; Princípios Orçamentários; 
Sistemas Contábeis aplicados ao setor público e o plano de contas; Escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal no 
4.320/64 e suas alterações posteriores; Classificações Orçamentárias: classificação legal da receita e classificação legal da despesa - 
classificação institucional, funcional-programática e econômica; Receita e Despesa extra-orçamentárias; Execução Orçamentária: fases 
da receita - previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa - programação, licitação, empenho, liquidação e 
pagamento; Restos a pagar; Dívida Pública e Dívida Ativa; Controle Interno e Externo da Administração Pública: conceito de controladoria 
e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo. LEGISLAÇÃO: Lei Complementar Federal no 101/2000 e 
suas alterações posteriores - Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores - Lei de Licitações. Lei 
Federal nº 10.520/2002 - Institui no âmbito da Administração Pública a modalidade de licitação denominada pregão. Ética profissional.  

 
ESPECÍFICA PARA DESIGN GRÁFICO:  

História do design. Conhecimentos de fotografia básica e fotografia aplicada ao design gráfico, produção gráfica, animação, modelagem 
de sólidos, tratamento de imagens. Redação publicitária para web. Desenvolvimento de peças gráficas digitais. Criação de identidade 
visual. Criação de arte e produção gráfica para web. Utilização de técnicas de design/programação visual. Planejamento, 
desenvolvimento e manutenção de sistema para web. Desenvolvimento e manutenção de sites com layouts responsivos. Gerenciador de 
conteúdo (CMS – Content Management System) Drupal e hotsites. Criação de páginas HTML / CSS utilizando conceitos de design para 
web. Conhecimentos dos softwares: Adobe CC2018: Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, InDesign; Corel Draw 2018. 

 
ESPECÍFICA PARA DIREITO: 

Direito Constitucional - A Constituição da República Federativa, de 05 de outubro de 1988. Princípios fundamentais: Fundamentos e 
objetivos da República Federativa do Brasil e princípios norteadores das relações internacionais.  Direitos e garantias fundamentais: 
Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; Nacionalidade; Direitos políticos. Da organização do Estado: Organização 
política administrativa; A União; Os Estados; O Município; O Distrito Federal e Territórios. Da Administração Pública: Disposições gerais e 
princípios, servidores públicos civis e militares.  Poderes da União; O poder legislativo: O Congresso Nacional e suas atribuições; A Câmara 
dos Deputados; O Senado Federal; O Processo Legislativo; A fiscalização contábil, financeira e orçamentária.  O poder executivo: O 
Presidente e vice-Presidente da República; Atribuições e responsabilidades do Presidente da República. O poder Judiciário: O Supremo 
Tribunal Federal; O Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes dos Estados. Finanças 
Públicas.  Ordem econômica e financeira.  Direito Administrativo - Administração Pública: Características; Modo de atuação; Regime 
Jurídico; Poderes e deveres do Administrador Público; Princípios básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade).  
Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos; Competência. Poderes Administrativos: Poder vinculado; Poder discricionário; 
Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder regulamentar; Poder de polícia. Atos Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; 
Classificação; Espécies; Anulação e revogação.  Organização Administrativa: Administração direta e indireta; Centralização e 
descentralização.  Licitações.  Contratos Administrativos. Servidor Público: Regime Jurídico Único; Deveres; Proibições; Acumulação; 
Responsabilidade e penalidades; O processo disciplinar.  

 
ESPECÍFICA PARA JORNALISMO: 

Produção, edição e veiculação em rádio, televisão e impressos; Entrevista jornalística: diferenças entre impressos e eletrônicos; O papel 
do assessor de imprensa e a relação com os veículos de comunicação; Estrutura e funções de uma assessoria de imprensa; Ética, 
jornalismo e relação com as fontes; Estrutura da notícia nos meios impressos e eletrônicos; Os diferentes textos jornalísticos nos veículos 
impressos e nos eletrônicos; linguagem jornalística; Jornalismo de interpretação, de opinião e de informação; jornalismo on line; Coletiva, 
redação jornalística para TV, rádio e jornal e reportagem fotográfica. Conceitos, teorias e técnicas do jornalismo e da notícia. Conceitos, 
teorias, funções e técnicas da assessoria de imprensa. Conceitos, teorias e técnicas de rádio. Conceitos, teorias e técnicas de televisão. 
Conceitos, teorias e técnicas de Internet. Conceitos, teorias e técnicas de divulgação científica. Ética jornalística. 

 
ESPECÍFICA PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA: 

Teoria da comunicação. Comunicação organizacional. Técnicas de edição. Linguagem jornalística e publicitária. Conhecimento de gênero 
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e narrativas. Redação publicitária. Especificidades dos veículos de comunicação e seus públicos. Estratégias de veiculação. Opinião 
pública: pesquisa, estudo e análise. Pesquisa e uso das informações. Interação entre tipo de veiculação e mensagens. Adequação da 
mensagem ao veículo e ao público-alvo. Planejamento estratégico da comunicação: Elaboração do plano de comunicação, definição dos 
instrumentos, estratégias e materiais a serem utilizados para divulgação e para controle da divulgação. Elementos de marketing. 
Planejamento e construção de marcas. Plano de Mídia. Comunicação organizacional e comunicação pública. Interatividade na 
comunicação. Ética e legislação em comunicação. Gestão de portais corporativos. Características, conceitos e aplicações de linguagens na 
web. Padrões de website. Produção para mídias eletrônicas e digitais. Redação para mídias eletrônicas. Comunicação online; Mídias web 
e digitais; Mídias sociais. Redes sociais. Arquitetura de informação. Hierarquia da informação. Processos de finalização de arquivos. 
Produção Gráfica. Adaptação de conteúdos para multi-plataformas 

 
ESPECÍFICA PARA RELAÇÕES PÚBLICAS: 

1. Teoria da Comunicação. 2. Principais escolas e pensadores. 3. Comunicação visual. 4. Fluxo de públicos internos e externos. 5. Imagem 
institucional. 6. Assessoria de imprensa. 7. Release, press-kit e organização de entrevistas coletivas. 8. Notas oficiais. 9. Clipping. 10. 
Marketing institucional. 11. Pesquisa de opinião e mercado. 12. Pesquisas qualitativas e quantitativas. 13. Amostras. 14. Questionário. 
15. Grupos de discussão. 16. Grupos Focais. 17. Responsabilidade social, consumo sustentável e relações com as comunidades. 18. 
Planejamento de comunicação organizacional. 19. Fases do planejamento. 20. Campanhas culturais, inclusão social e preservação da 
memória. 21. Internet e Intranet. 22. Redes sociais. 23. Produtos audiovisuais. 24. Cerimonial e protocolo. 25. Correspondências 
institucionais (convites, representações e cumprimentos). 26. Organização de eventos. 27. Código de ética e legislação em relações 
públicas. 

 
10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

10.1 A classificação final dos candidatos será ordenada por área, em ordem decrescente, de acordo com o total de pontos 
obtidos nas provas Objetiva de Múltipla Escolha. 

10.2 Para efeito de desempate entre os candidatos aprovados com a mesma pontuação, inclusive os portadores de 
necessidades especiais, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) Tiver idade mais elevada, até a data de divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação), dentre aqueles 
que tenham idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (parágrafo único do artigo 27 da lei Federal nº 10.741, 
de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso); 

b) Obtiver o maior número de pontos na Prova Específica,  
c) Obtiver o maior número de pontos na prova de Português, 
d) Obtiver o maior número de pontos na prova de legislação; 
e) Tiver idade mais elevada, até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo, dentre aqueles que tenham idade 

inferior a 60 (sessenta) anos. 
 
11. DOS RECURSOS 

11.1 Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

a) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
b) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
c) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
d) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

11.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 01 (um) dia, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da 
publicação dos eventos acima no endereço eletrônico da empresa organizadora www.eloassessoriaeservicos.com.br e 
no site da câmara www.cmnovalima.mg.gov.br. 

11.3 Os recursos deverão ser preenchidos em formulário específico e deverá ser encaminhado pelo recorrente, por meio 
eletrônico, mediante e-mail para recurso@eloassessoriaeservicos.com.br (averiguando-se sua tempestividade pela 
data do envio), contendo a seguinte identificação: Referente Recurso Administrativo – Processo Seletivo – Edital nº 
01/2019 – CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA. 
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11.4 A anulação de qualquer questão, seja por recurso administrativo ou decisão judicial, resultará em benefício de todos os 
candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo. 

11.5 Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda aqueles a que se 
der entrada fora dos prazos estabelecidos.  

11.6 Os recursos interpostos serão decididos em única instância. 

 
12. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

12.1 O ato de homologação do resultado final deste Processo Seletivo para Estagiários será publicado pelo site da Câmara 
Municipal de Nova lima (www.cmnovalima.mg.gov.br) e no site da empresa ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS 
LTDA (www.eloassessoriaeservicos.com.br), a partir do dia 10/12/2019. 

12.2 Concluído o Processo Seletivo Para Estagiários, e homologado o resultado final, serão firmados termos de 
compromisso de estágio obedecendo-se a ordem de classificação final dos candidatos habilitados, de acordo com as 
necessidades da Câmara Municipal de Nova Lima. 

12.3 O candidato aprovado e classificado nesse Processo Seletivo para Estagiários de que trata este Edital será contratado 
na vaga para a qual se inscreveu. 

12.4 Nessa ocasião, serão exigidos dos candidatos apresentação dos seguintes documentos em copia xerográfica a ser 
apresentada em até 3 dias após a divulgação do resultado: 

 
a) Carteira de identidade; 
b) Comprovante de endereço; 
c) CPF; 
d) Declaração original do aluno regularmente matriculado na instituição de ensino, instituição reconhecida pelo MEC; 
e) Estudantes que se declararem deficientes, deverão apresentar no ato da contratação juntamente aos documentos 

solicitados no item a, deverão entregar, no ato da contratação, laudo médico (original ou cópia autenticada), 
emitido nos últimos 12 (doze) meses. 

12.5 O Estágio somente será iniciado após assinatura do Termo de Compromisso de Estágio pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Nova Lima, estagiário e Instituição de Ensino.  

 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todos os Editais Complementares referentes ao 
Processo Seletivo para Estagiários, que sejam publicados no site da Câmara Municipal de Nova Lima 
(www.cmnovalima.mg.gov.br) e no site da ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA 
(www.eloassessoriaeservicos.com.br) 

13.2 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião do compromisso do estágio, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, 
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 

13.3 O contrato de estágio rompido não será reestabelecido em nenhuma hipótese, devendo o candidato aguardar um 
novo processo seletivo conforme critérios de necessidade e conveniência da administração; 

13.4 A classificação da seleção dos estagiários não assegurará ao candidato o direito de ingresso na vaga, mas apenas a 
expectativa de celebrar o contrato de estágio, segundo a ordem de classificação. A concretização desse ato ficará 
condicionada à observância dos demais requisitos, das disposições legais pertinentes, bem como ao interesse, juízo e 
conveniência da Câmara Municipal de Nova Lima. 

13.5 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará na sua eliminação do processo 
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seletivo, a qualquer tempo. 

13.6 A partir da data de 10/12/2019, estará disponibilizado no site da Câmara Municipal de Nova Lima 
(www.cmnovalima.mg.gov.br) e no site da ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA 
(www.eloassessoriaeservicos.com.br) o Resultado Final. 

13.7 Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo para Estagiários. 

 
Nova Lima, 05 de novembro de 2019. 

 

 

FAUSTO NIQUINI FERREIRA, 

Presidente 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

À ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA. 
Processo Seletivo – Edital nº 02/2019–CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

 

Candidato  

Nº de Inscrição  

Área  

Marque abaixo o tipo de recurso: 
 

 Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material) 
 

 Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada) 
 

 Resultado (erro na pontuação e/ou classificação) 
 

 Qualquer outra decisão proferida no certame. Especificar ___________________________________________________ 
 
 

Digitar ou datilografar ou escrever em letra de forma a justificativa do recurso, de forma objetiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Local e data: ____________________, _____/_____/_____. 
Assinatura: ______________________________________ 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

12/11/2019 a 
19/11/2019 

13h do dia 
12/11/2019 às 
17h00 do dia 
19/11/2019 

Inscrições dos Candidatos no Processo Seletivo 

Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br. Aquele 
candidato que tiver dificuldade de acesso poderá 
efetuar a inscrição presencialmente na sede da 
Câmara Municipal de Nova Lima (Praça Bernardino 
de Lima, 229 - Centro, Nova Lima - MG) no horário 
de 08h ás 18h (exceto sábado, domingo e feriado) 

20/11/2019 - 
Último dia para pagamento do valor da taxa de inscrição 
(boleto bancário) 

Estabelecimento bancário, observado o horário de 
atendimento e das transações financeiras de cada 
instituição 

Até 
26/11/2019 

- 

Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição 
- CDI de todos os candidatos, divulgação da relação de 
candidatos inscritos, dos locais de realização das Provas 
e confirmação de data e horários de prova. 

Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br. Aquele 
candidato que tiver dificuldade de acesso poderá 
retirar o comprovante Definitivo de Inscrição na 
sede da Câmara municipal de Nova Lima (Praça 
Bernardino de Lima, 229 - Centro, Nova Lima - MG) 
no horário de 08h ás 18h (exceto sábado, domingo 
e feriado). 

01/12/2019 09h Realização das Provas: Objetiva de Múltipla Escolha 
Divulgação do local no endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br. 

01/12/2019 22h 
Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha. 

Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br e no site 
www.cmnovalima.mg.gov.br. 

A partir de 
06/12/2019 

- 

Divulgação do Gabarito Definitivo e Resultado Geral (em 
ordem alfabética, contemplando todos os candidatos 
envolvidos, classificados, excedentes, reprovados e 
ausentes), depois de decorrido o prazo recursal e 
emitidos os respectivos pareceres. 

A partir de 
10/12/19 

15h 

Divulgação do Resultado Final (em ordem de 
classificação, contemplando somente os candidatos 
classificados e excedentes), depois de decorrido o prazo 
recursal e emitidos os respectivos pareceres. 

Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br e no site 
www.cmnovalima.mg.gov.br. 

No prazo 
máximo de 30 

(trinta) dias 
após terem 

sido ultimadas 
todas as 
etapas 

editalícias 

- Homologação do Resultado final.  
Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br e no site 
www.cmnovalima.mg.gov.br. 

 


