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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 002/2018 

 

 

O Município de Agrolândia torna público que se encontra aberto à inscrição para 

o processo seletivo, com finalidade de preenchimento de vagas de estágio remunerado, 

para estudantes do Ensino Superior em PEDAGOGIA e ENGENHARIA CIVIL, com 

observância das instruções abaixo.  

 

 

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de estágio Ensino Nível 

Superior.  

1.2 A celebração do Termo de Compromisso de Estágio obedecerá ao disposto da Lei 

Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e na Lei Municipal nº 1.873 de 14 de abril 

de 2009.  

1.3. O valor da Bolsa Auxílio Ensino Superior corresponde R$ 11.07 (onze reais e sete 

centavos), por hora efetivamente realizada.  

1.4. Serão disponibilizadas: uma (1) vaga para cada área e as demais como CR 

(Cadastro Reserva) para Nível Ensino Superior na área de Pedagogia e Engenharia 

Civil. 

1.5. A jornada de trabalho será de até 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 

semanais. 

 

2 - DAS INSCRIÇÕES  

2.1 As inscrições serão realizadas no período de 09 a 17 de agosto, das 08h00min às 

11h30min e das 14h00min às 16h00min, na Secretaria Municipal da Educação, sito a 

Avenida 25 de Julho, nº 800 centro, Agrolândia, Santa Catarina.  

2.2 O candidato deverá preencher a ficha de inscrição, em anexo, estar munido: 

a) Cópias: RG e CPF 

b) Comprovante de escolaridade (atestado de frequência) 
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c) Cópia de comprovante de endereço. 

Formalizada a inscrição, o candidato receberá o protocolo devidamente carimbado e 

rubricado.  

2.3. São requisitos para inscrição:  

2.3.1.1 Idade mínima de 16 anos.  

2.3.1.2 Ser brasileiro.  

2.3.1.3 Ser estudante de Pedagogia e Engenharia Civil.  

2.3.1.4 Residir no Município de Agrolândia. 

 

3 – DO PROCESSO SELETIVO  

3.1 O Processo Seletivo classificará os candidatos, levando em consideração os pontos 

obtidos na prova objetiva, que será realizada no dia 26 de Agosto de 2018. A duração 

da prova objetiva será e 3h (Três Horas).  

3.2 A prova será composta por 20 (vinte) questões, sendo 03 (cinco) de Português, 03 

(cinco) de Matemática, 04 (cinco) de Conhecimentos Gerais, 10 (cinco) de 

conhecimento específico na área de Pedagogia/Engenharia Civil.  

3.3 As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha e cada questão conterá 

04 (quatro) alternativas, sendo somente 1 (uma) correta.  

3.3.1 Não será disponibilizada ao candidato a posse da prova após a realização da 

mesma.  

3.4 Serão classificado (a) todos os candidato(a) de forma decrescente conforme 

classificação.  

3.5 A divulgação do gabarito preliminar será no dia 27 de agosto, no site da Prefeitura 

Municipal de Agrolândia, Santa Catarina.  

3.5.1 A divulgação do gabarito definitivo será no dia 31 de agosto, no site da Prefeitura 

Municipal de Agrolândia, Santa Catarina.  

3.6. A prova será realizada nas dependências do Centro de Educação Adolfo Hedel, sito 

a Alameda Trombudo Alto, 2449, Bairro Três Barras, Agrolândia/SC.  

3.7. Horário da Prova: início 09:00 horas e término 12:00 horas. 

 

4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR A PROVA 
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4.1. Os candidatos, inscritos que necessitarem de atendimento especial para 

realização da prova (amamentação, local de fácil acessibilidade, uso de aparelhos 

de audição ledor, prova com fonte ampliada e etc.), deverão além de assinalar esta 

opção no Requerimento de Inscrição e indicar o atendimento especial que desejar, 

devem entregar tal solicitação através do anexo IV deste edital, no local da inscrição. 

4.2 A candidata que necessitar amamentar deverá, além de requerer atendimento 

especial para realizar a prova, nos termos do item 4.1, deverá comparecer ao local do 

exame com a antecedência mínima de trinta minutos, acompanhada de pessoa maior de 

18 anos que ficará responsável pela guarda da criança. 

4.3 . O menor e o responsável ficarão em sala especial e nos momentos de amamentação 

a candidata solicitará ao fiscal de sala que a conduza ao local, sendo que o tempo 

destinado à amamentação não será descontado do tempo de duração da prova.  

4.4 Comissão publicará, no endereço do concurso www.agrolandia.sc.gov.br, conforme 

cronograma, despacho das solicitações de atendimento especial deferidas e indeferidas. 

 

5. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

5.1 Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste 

processo seletivo, desde que sua deficiência seja compatível com as atribuições a que 

pretende concorrer, sendo-lhes reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, os 

quais integrarão lista de chamada especial.  

5.2 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 

discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e as alterações constantes do 

artigo 7 do Decreto Federal 5.296/04.  

5.3. O resultado final do Concurso será publicado em duas listas: lista geral e lista 

especial. A primeira trará a relação de todos os candidatos aprovados, inclusive das 

pessoas com deficiência. E a segunda lista somente com as pessoas com deficiência.  

5.4 Para concorrer às vagas reservadas o candidato deve realizar sua inscrição e nela 

declarar-se portador de deficiência e apresentar a seguinte documentação:  

a) Laudo médico original, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau 

ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 



 

                                                                                      
 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 

Avenida 25 de Julho  –   CEP 88420-000  

Agrolândia/SC     Fone/Fax (47) 3534-4142 
www.agrolandia.sc.gov.br 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(CID), bem como à provável causa da deficiência.  

5.5. Os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de deficiência que 

deixarem de atender, no prazo e condições determinados pelo Edital, em especial as 

relacionadas aos documentos comprobatórios de sua deficiência, terão sua inscrição 

como portador de deficiência invalidada e passarão a ser considerados como não 

portadores de deficiência.  

5.6. Será eliminado da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas aos 

portadores de deficiência, o candidato cuja deficiência assinalada no ato da inscrição 

não seja constatada ou não seja compatível com o exercício das atribuições do cargo, 

passando a compor apenas a lista de classificação geral final.  

 

6 - DA CLASSIFICAÇÃO  

6.1 Os candidatos inscritos serão classificados por ordem decrescente de pontos obtidos.  

6.2 Proceder-se-á ao desempate usando o seguinte critério de preferência:  

6.2.1 Melhor nota obtida na prova nos conhecimentos específicos. 

6.2.2 Maior idade. 

6.2.3. A classificação final será publicada no dia 10 de setembro, na Prefeitura 

Municipal de Agrolândia, Santa Catarina, e na página de internet da mesma no site 

www.agrolandia.sc.gov.br 

 

 

7 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA  

7.1 A convocação obedecerá à classificação final obtida pelos candidatos no presente 

Processo Seletivo e a necessidade do Poder Executivo (Município de Agrolândia).  

7.2 A convocação para preenchimento da(s) vaga(s) será feita através de publicação de 

comunicado afixado ao mural de Prefeitura Municipal de Agrolândia, e na página da 

mesma: www.agrolandia.sc.gov.br. 

7.3 A não apresentação na data, horário e local estabelecido será considerado como 

desistência da vaga estabelecida, onde na mesma assinarão duas testemunhas presentes 

no momento. 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/
http://www.agrolandia.sc.gov.br/
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8 – DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 

8.1 - O prazo de validade do Processo Seletivo de Estagiários ao qual se refere este 

Edital será de 2 (dois) anos, contado a partir da data da divulgação do resultado final.  

 

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e legislação pertinente, 

bem como na aceitação tácita das condições deste processo seletivo.  

9.2 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos poderá ser 

verificada a qualquer tempo, acarretando a nulidade da inscrição e/ou do Termo de 

Compromisso do Estágio (contrato), sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, 

civil ou criminal cabíveis.  

9.3 Fica eleito o Foro da Comarca de Trombudo Central, Santa Catarina para dirimir 

quaisquer litígios decorrentes do processo de seleção.  

 

Agrolândia, 03 de agosto de 2018. 

 

 

 

Urbano José Dalcanale 

Prefeito Municipal 
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PROCEDIMENTOS PARA EDITAL PROCESSO SELETIVO 

 

 

ETAPAS 

 

DESCRIMINAÇÃO  

 

DATA 

01 Ofício requerendo abertura do Processo Seletivo para 

Prefeito 

01.08.2018 

02 Decreto do Prefeito nomeando a Comissão  01.08.2018 

03 Publicação do Edital 03.08.2018 

04 Inscrições 09.08.2018 a 17.08.2018 

05 Ata da Comissão elaborando a Lista de Inscritos 20.08.2018 

06 Publicação Provisória da Lista de Inscritos 20.08.2018 

07 Prazo de Recurso  20.08.2018 a 22.08.2018 

08 Decreto de Homologação definitiva dos Inscritos 23.08.2018 

09 Realização da Prova 26.08.2018 

10 Ata da Realização da Prova 26.08.2018 

11 Publicação Provisória do Gabarito  27.08.2018 

12 Período de Recurso 28.08.2018 a 30.08.2018 

13 Gabarito definitivo 31.08.2018 

14 Ata da Comissão elaborando a Classificação Provisória  03.09.2018 

15 Publicação da Classificação Provisória 03.09.2018 

16 Período de Recurso 04.09.2018 a 06.09.2018 

17 Ofício solicitando Homologação do Resultado Final para o 

Prefeito 

10.09.2018 

18 Decreto para Resultado Final 10.09.2018 

 

 

Agrolândia, 01 de agosto de 2.018.           
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  ANEXO I 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO:  

 

Reconheço que as informações deste cadastro são verdadeiras e de minha inteira 

responsabilidade. Autorizo o Município de Agrolândia a utilizar as mesmas para todas 

as formas de contato necessárias ao cumprimento das etapas relativas ao programa de 

estágio: Convocações, pagamentos, relatórios e divulgação.  

 

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome:   

Sexo: (    )Masculino                         (    ) Feminino 

Data Nascimento 

______/_______/___________ 

CPF:  

Endereço: 

Rua: Bairro: 

Cidade:  Número: 

CEP:  Tel. Residencial 

Tel. Celular:  Telefone contato: 

E-mail: 

(   ) Portador de necessidade especial  CID: __________________________________  

(   ) Necessito amamentar.  

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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 II ANEXO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

Língua Portuguesa  

 

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia oficial. 4. 

Acentuação gráfica. 5. Emprego da Estrutura, formação e classes de palavras. 6. 

Emprego do sinal indicativo de crase. 7. Sintaxe da oração e do período. 8. Pontuação. 

9. Concordância nominal e verbal. 10. Regência verbal e nominal. 11. Significação 

literal e contextual de vocábulos. 12. Análise sintática: sujeito, termos ligados ao nome 

e termos ligados ao verbo. 13. Redação oficial: formas de tratamento, tipos de discursos 

e correspondência oficial.  

 

Matemática 

  

1. Números: naturais, inteiros, racionais e reais. 2. Adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação. 3. Divisibilidade: Mínimo Múltiplo Comum e 

Máximo Divisor Comum. 4. Números fracionários e números decimais, dízimas 

periódicas. 5. Média aritmética simples e ponderada. 6. Equações do 1º grau, sistema de 

equação de 1º grau, problemas do 1º grau; Equações e inequações de primeiro e 

segundo graus, logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. 7. Razão e proporção; 

Regra de três simples e composta. 8. Porcentagem; Juros. 9. Probabilidade. 10. 

Equações do 2º grau. 11. Medidas de tempo, comprimento, massa, área e capacidade. 

12. Conversão de unidades; Progressões: aritméticas e geométricas. Análise 

combinatória: contagem e fatorial, permutação, arranjo, combinação, binômio de 

Newton e noções de probabilidade. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. 13. 

Funções: algébrica, logarítmica, exponencial e trigonométrica. 14. Geometria: sólidos, 

polígonos, círculos, proporcionalidade, congruência, semelhança, perímetro e área de 

figuras planas; Volumes; Triângulos: relações no triângulo retângulo. Geometria plana e 

espacial. 15. Juros simples e compostos. Moeda, câmbio, títulos e valores. 16. Noções 

de Estatística: gráficos e tabelas, média, moda, mediana e desvio-padrão.  
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Conhecimentos Gerais: 

1. História do município de Agrolândia segundo o último livro lançado. Referência 

Bibliográfica: Pr. Em. Ingo Piske. PISKE, Ingo. Agrolândia 100 anos de história. 

Agrolândia: Copyright, 2015. 344p.  

2. Lei Orgânica do Município de Agrolândia.  

 

Conhecimentos específicos de Pedagogia:  

- BRASIL. Ministério da Educação. Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

Lei n° 9.394/96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 1996.  

- FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. 

ed., São Paulo: Paz e Terra, 2011.  

- GARDNER, H. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre: Artmed, 

1995. 356p.  

- NOVA ESCOLA. Planejamento. Edição Especial. São Paulo, n.24, Janeiro 2009.  

- SILUK, A. C. P. Tecnologias Educacionais: Internet desafiando a prática docente. 

Dissertação de Mestrado. UFSM, Santa Maria: 1999.  

- VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: Projeto de Ensino-

Aprendizagem e Projeto Político- Pedagógico – elementos metodológicos para 

elaboração e realização. 7ª Ed. – São Paulo: Libertad, 2000.  

- VYGOTSKY, Lev. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993.  

- Base Nacional Comum Curricular 

 

Conhecimentos específicos de Engenharia Civil:  

 

Cálculo Diferencial e Integral para Engenharia: função real de uma variável real; 

limites; derivadas; aplicações de derivadas; fórmulas de Taylor; integral indefinida e 

técnicas de integração; integral definida e aplicações; integrais impróprias. Física Geral: 

medição; vetores; movimento em uma dimensão; movimento no plano; trabalho e 

energia; conservação de energia; conservação do movimento linear; colisões; rotação; 

torque; movimento periódico; Hidrostática; Hidrodinâmica; a Primeira Lei da 
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Termodinâmica; a Segunda Lei da Termodinâmica. Química geral: estrutura atômica; 

ligações químicas; propriedades da matéria; soluções e solubilidade; cinética e 

equilíbrio; termoquímica; eletroquímica. Desenho básico: formato de papel e carimbo; 

letras e algarismos; técnica do uso de material de desenho; escalas; introdução aos 

sistemas de projeção; projeção ortogonal; projeção axonométrica. Introdução à Ciência 

da Computação: computadores: unidades básicas, instruções, programa armazenado; 

endereçamento; programas em linguagem de máquina; características básicas das 

linguagens de programação (estruturadas, orientadas por objetos); aprendizagem de uma 

linguagem estruturada: características básicas, entrada/ saída de dados, expressões, 

comandos: sequenciais, de seleção e de repetição. Ciências do ambiente: noções de 

ecologia; noções sobre poluição e preservação de recursos naturais.  
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ANEXO III  
 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DO PROCESSO SELETIVO DE 

ESTAGIÁRIO N˚002/2018 DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA. 

NOME CANDIDATO: ______________________________________________________ 

Nº. DE INSCRIÇÃO: _______________________________________________________ 

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

(   ) CONTRA a formulação das questões e quesitos. 

(   ) CONTRA a opção considerada como certa na prova. 

(   ) CONTRA o indeferimento da inscrição. 

(   ) OUTRO 

REFERENTE PROVA: 

N.º da Questão: 

Gabarito Oficial:  

Resposta do Candidato:  

Fundamentação do Recurso: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Obs.: Preencher e entregar este formulário em 2 (duas) vias, na Secretaria de Educação 

de Agrolândia. Uma via será devolvida com protocolo. 

 

AGROLÂNDIA (SC), ______ de __________________ de 2018. 
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_____________________________________ 
Assinatura do (a) Candidato (a) 


