
 

 

 
 

EDITAL nº 002/2022 
 

EDITAL PARA EXAME DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTUDANTES DOS CURSOS SUPERIORES 
DAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, DIREITO, HISTÓRIA OU ARQUITETURA, PSICOLOGIA, 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TURISMO OU COMUNICAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL. 

 
O Município de Tiradentes, Estado de Minas Gerais, através de seu Prefeito Municipal, 

no uso das suas atribuições legais, torna público que se acham abertas as inscrições para a 
seleção pública destinada ao preenchimento de 8 (oito) vagas de estagiário + Cadastro 
Reserva do curso de Administração, 01 (uma) vaga para estagiário do curso de Direito, 
01(uma) vaga para estagiário dos cursos de História ou Arquitetura, 1 (uma vaga) para 
estagiário do curso de Psicologia, 2 (duas) vagas de estagiário para o curso de Técnico em 
Enfermagem, 3 (três) vagas de estagiário dos cursos de Turismo ou Comunicação e 1 (uma) 
vaga de estagiário do curso de Assistente Social. 

 
1. DAS VAGAS 

 
A seleção pública regulada por este Edital destina-se ao preenchimento de 8 
(oito) vagas de estagiário + Cadastro Reserva do curso de Administração, 01 
(uma) vaga para estagiário do curso de Direito, 01(uma) vaga para estagiário 
dos cursos de História ou Arquitetura, 1 (uma vaga) para estagiário do curso 
de Psicologia, 2 (duas) vagas de estagiário para o curso de Técnico em 
Enfermagem, 3 (três) vagas de estagiário dos cursos de Turismo ou 
Comunicação e 1 (uma) vaga de estagiário do curso de Assistente Social. 
Observando-se, para a classificação, o disposto no item 07 deste Edital. 

 
2. DA BOLSA-AUXÍLIO 

 
O candidato aprovado fará jus à bolsa-auxílio no valor de R$500,00 (quinhentos 
reais). 
Dos requisitos para a nomeação: 

 
Poderão se inscrever : 

 
a) estudantes do curso de Administração (a partir do 5º período)  

regularmente matriculado e frequente em Instituições de Ensino  Superior e 
técnico com registro junto ao MEC; 
 

b) estudantes do Curso de Direito que estejam cursando, no ato da inscrição, 
entre o 5º e o 9º período letivo,a admissão deverá observar todas as 



 

 

condições previstas neste Edital. Ser estudante do curso de Direito, estar 
matriculado regularmente e frequente em Instituições de Ensino Superior 
com registro junto ao MEC; 

 
c) estudantes do curso de História ou Arquitetura (a partir do 5º período) 

regularmente matriculado e frequente em Instituições de Ensino Superior 
com registro junto ao MEC; 
 

d) estudantes do curso de Psicologia (a partir do 5º período) regularmente 
matriculado e frequente em Instituições de Ensino Superior com registro 
junto ao MEC; 
 

e) estudantes do curso de Técnico ou Superior em Enfermagem (a partir do 5º 
período)  regularmente matriculado e frequente em Instituições de Ensino  
Superior com registro junto ao MEC; 
 

f) estudantes dos cursos de Turismo ou Comunicação (a partir do 5º período)  
regularmente matriculado e frequente em Instituições de Ensino  Superior 
ou Técnico com registro junto ao MEC; 
 

g) estudantes do curso de Assistência Social (a partir do 5º período)  
regularmente matriculado e frequente em Instituições de Ensino  Superior 
com registro junto ao MEC; 
 

h) Ter disponibilidade de 4 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta- feira, 
podendo alterar entre os períodos de manhã (8:00 ás 12:00h ou tarde 
(13:00h ás 17:00 h); 
 

i) Ter conduta compatível com o exercício das atribuições de estagiário do 
Município de Tiradentes. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 1 0 / 0 3 / 2 0 2 2  a 

21/03/2022,única e exclusivamente VIA E-MAIL/ CORREIO ELETRÔNICO. 
 

Para requerer sua inscrição, o candidato deverá ENCAMINHAR E-MAIL para a 
Secretaria de Administração, sendo: gabinete@tiradentes.mg.gov.br,com o 
campo ASSUNTO preenchido com as seguintes informações: “INSCRIÇÃO ESTÁGIO 
DE...... – NOME COMPLETO (nome do candidato)”bem como currículo contendo os 
dados abaixo especificados: 



 

 

 

a) Nome completo e data de nascimento; 
 

b) Número de documento de identidade e CPF (cujo original será usado para a 
realização da prova); 

 
c) Endereço eletrônico (e-mail) e telefones de contato; 

 
d) Instituição de ensino e curso em que está matriculado e período de 

disponibilidade; 
 

e) Informação das experiências profissionais, cursos e a experiência na área 
que pretende estagiar, se possuir, com o nome da entidade, período de 
atuação e a função assumida; 

 
f) Indicação da experiência acadêmica, se possuir, com o nome da 

instituição, o período de atuação e a função assumida; 
 
g) Coeficiente de Rendimento acumulado (CRa) constante do histórico escolar 

da graduação atualizado e disponibilizado pela respectiva instituição de 
ensino, considerando apenas duas casas decimais e arredondando-se para o 
número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for 
igual ou superior a cinco;  

 
O pedido de inscrição formulado sem a especificação constante do item “ 3.1”, 
será desconsiderado e o candidato imediatamente desclassificado. 

 
Para a solução de qualquer problema na inscrição, o candidato deverá entrar 
em contato pelo telefone (32) 3355-2042 ou pelo 
email:gabinete@tiradentes.mg.gov.br 

 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS RELATIVAS ÀS INSCRIÇÕES 

 
4.1 Este Edital ficará à disposição para consulta na sede da Prefeitura. 
 
4.2 A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação das normas pré- estabelecidas 
do certame. 

 
4.3 A constatação, em qualquer época, de ausência de convênio, de irregularidades, 

inexatidão de dados ou falsidade de qualquer declaração na inscrição, 
implicará a eliminação do candidato, cancelando-se sua inscrição anulando-se 



 

 

todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e criminais 
cabíveis. 

 
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
5.1 O presente processo seletivo será realizado em única etapa na qual será analisado 
o seguinte fator:  

 
a. Coeficiente de Rendimento acumulado (CRa) constante do histórico escolar da 

graduação, atualizado e disponibilizado pela respectiva instituição de ensino, 
considerando apenas duas casas decimais e arredondando-se para o número 
imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a 
cinco;  
 

b. O coeficiente de rendimento acumulado deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete).  
 

c. Os candidatos que tiverem coeficiente de rendimento acumulado inferior a 7,0 (sete) 
serão eliminados do processo seletivo.  

 
5.2 Serão aprovados os candidatos com os 03 (três) maiores Coeficiente de Rendimento 

Acumulável, em ordem decrescente, e observando-se o seguinte: 
 
a. Para fins de desempate, os candidatos com notas finais iguais serão ordenados por 

idade, dando-se precedência aos de maior idade. 
 

6. Formada a lista de aprovados, o resultado preliminar será divulgado no site da prefeitura: 
www.tiradentes.mg.gov.br 

 
 

7. DAS DISPOSIÇÕESFINAIS 
 

7.1 Caberá recurso contra o resultado do processo seletivo, que deverá ser 
apresentado fundamentadamente, em até 3 (três) dias a contar da sua 
divulgação, pelo mesmo endereço eletrônico utilizado na inscrição. 
 
7.2 O prazo de validade desta seleção pública é de 1 (um) ano, prorrogável por 
igual período, contado da data da divulgação do resultado final da seleção. 

 
7.3 As convocações e nomeações serão comunicadas aos candidatos via 
correio eletrônico e ligação telefônica para os dados fornecidos pelo mesmo. 



 

 

 
7.4 Em caso de desistência de candidato aprovado ou desligamento de 
estagiário nomeado, será convocado para a vaga o candidato seguinte na 
ordem de classificação. 

 
7.5 O candidato nomeado para assumir a vaga de estágio deverá apresentar-se 
no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da publicação do resultado no 
Site oficial da Prefeitura Municipal de Tiradentes/MG, no endereço citado no 
item 3.2, munido dos seguintes documentos: 

 
a) Documento comprobatório atualizado de regularidade escolar, emitido pela 

instituição de ensino, com indicação do ano ou período que está cursando e 
as disciplinas ministradas; 

 
b) Histórico escolar atualizado da instituição de ensino ou declaração de 

 
 

ensino e atividades; 
 

c)  Declaração pessoal: disponibilidade de horário, inexistência de 
antecedentes criminais, informações pessoais; 

 
d) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 

 
e) Número da conta corrente ou universitária; 

 
f) Cópia de comprovante de endereço; 

 
7.6 Além dos documentos acima mencionados, o estagiário deverá preencher 
termo de compromisso de estágio em 3 (três) vias, a serem assinados pela 
instituição de ensino, pelo supervisor do estágio e pelo próprio estudante, 
fornecido no ato da contratação. 

 
7.7 A falta de qualquer um dos documentos a que se refere os itens 7.5. a – f, 
implicará a não nomeação do candidato aprovado e à renúncia tácita, ocasião 
em que será chamado o candidato seguinte na ordem de classificação. 

 
7.8 Todas as instruções, convocações e avisos relativos à seleção regida por 
este Edital serão divulgados na página da Prefeitura Municipal de 
Tiradentes/MG no site http://www.tiradentes.mg.gov.br/ 

 

7.9 A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação, por parte do candidato, 



 

 

do que determina as legislações vigentes de estágio, e este Edital. 
 

7.10 A contratação de candidato aprovado dependerá da conveniência para a 
Administração Pública. 

 
7.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria Jurídica Municipal. 

 
 

 Tiradentes, 09 de março  de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Nilzio Barbosa 
PREFEITO MUNICIPAL 
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