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 EDITAL Nº 02/2020 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação Básica – SEMEB, no uso de suas atribuições legais, torna 

público à comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Ceará - FAFIDAM /UECE o 

procedimento seletivo simplificado para credenciamento de estudantes para estágio remunerado 

nas escolas do Município de Limoeiro do Norte-CE. 

 

01. DO OBJETO 

 

1.1. Este credenciamento destina-se à seleção de estudantes regularmente matriculados na 

Universidade Estadual do Ceará-FAFIDAM, para estágio remunerado nas escolas municipais de 

Limoeiro do Norte-CE;  

1.2. A carga horária do estágio será de 20 (vinte) horas semanais, com jornada diária de 4 (quatro) 

horas líquidas;  

1.3. O estagiário fará jus ao recebimento de uma bolsa de estágio mensal no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais); 

1.4. A realização de estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o estudante 

e a Secretaria Municipal de Educação Básica-SEMEB; 

1.5. O processo simplificado de credenciamento terá validade de um ano, contado a partir da data 

de publicação deste Edital; 

1.6. Esta seleção almeja escolher 25 (vinte e cinco) estagiários, podendo esse número variar para 

mais ou para menos dependendo da demanda. 

1.7. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que atende todos os requisitos 

exigidos neste edital. 

 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO 

 

2.1. O candidato deve estar regularmente matriculado e frequente em curso de ensino superior 

ofertado pela Universidade Estadual do Ceará-FAFIDAM; 

2.2. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para as atividades de estágio, no turno manhã 

(07h às 11h) e/ou tarde (13h às 17h), sem prejuízo de suas atividades discentes regulares; 

2.3. Disponibilidade de deslocamento para a zona rural; 

2.4. Não tenha outra bolsa no ato da inscrição. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão efetuadas na recepção da FAFIDAM, no período de 15 a 17 de janeiro de 

2020; 

3.2. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

I – Ficha de inscrição preenchida sem emendas e/ou rasuras, ANEXO I; 

II – Histórico escolar atualizado. 

3.3. Cópia da RG e CPF; 

3.4. Cópia do comprovante de endereço. 
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4. DA SELEÇÃO 

4.1. A Secretaria Municipal de Educação Básica é responsável por coordenar e executar todo o 

processo seletivo; 

4.2. A seleção se dará em 01 (uma) única etapa que será realizada através de entrevista, nos dias 

20 e 21 de janeiro de 2020, no horário de 07h às 11h, na Secretaria Municipal de Educação Básica-

SEMEB em Limoeiro do Norte-CE; 

4.3 Será observado no ato da entrevista o interesse, sensibilidade e disponibilidade de tempo do 

candidato para desenvolver as ações nas creches de 02 anos da rede municipal. 

 

5. DO RESULTADO 

 

5.1 O resultado do processo da seleção será fixado na recepção da Secretaria Municipal de 

Educação Básica-SEMEB, no dia 22 de janeiro de 2020. 

5.2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições 

em contrário. 

 

 

 

Limoeiro do Norte-CE, 10 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

01.DADOS PESSOAIS 

Nome: _____________________________________________________________________ 

CPF _______________________ RG ____________________ Org. Exp. _______________ 

Data de Nasc. ___/____/______ Sexo ____________________ Est. Civil ________________ 

Endereço _______________________________________________________ Nº _________ 

Bairro ______________________________ Cidade ________________________________ 

Estado __________________ CEP ______________ Celular (     ) _____________________ 

E-mail ______________________________________________________________________ 

 

02.DADOS ACADÊMICOS 

Cursando__________________________________ Matrícula _______________________ 

Semestre atual _________  Horário disponível  (    ) Manhã    (     ) Tarde  

 

 

Limoeiro do Norte, ____ de janeiro de 2020. 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato (a) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


