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ANEXO II

EVENTOS

Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições

1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
Previsão da Realização da Prova Objetiva

Previsão Divulgação do Gabarito

RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 04/2014

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A , através da Secretaria Municipal de Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito Municipal, torna público a abertura das inscrições e estabelece normas 
relativas ao Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de , nos termos 

pertinentes ao estágio.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade do Centro de Integração Empresa Escola – 

Examinadora composta por: , 
sendo nomeada através da , obedecidas as normas deste edital.
2. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é 
relativo ao exercício de estágio, melhor descrito no 
o prazo de validade previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 

, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à contratação dentro do prazo de 
validade do Processo Seletivo regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação às vagas 
remanescentes, as que vagarem e as que forem criadas.
4.

Básica de Trabalho prevista no  deste Edital. 
5. 

estão estabelecidos no  deste Edital.

CAPÍTULO II – DAS ÁREAS, DAS VAGAS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DA BOLSA 
AUXÍLIO, DOS BENEFÍCIOS E DA JORNADA DE TRABALHO:

Direito 01
Ensino Superior na 
Área a partir do 1° 
ano

ou
R$190,00
+
Vale Transporte

20 horas
ou
30 horas      semanais

Vale Compra (R$190,00) + Vale Transporte 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS:
1. Das Condições Necessárias para Credenciamento dos Estagiários: Ao inscrever-se, o candidato deverá 

abaixo descritas:

c) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis 

possuir os requisitos necessários para exercer o estágio pleiteado, bem como os documentos 
e os documentos necessários para 

credenciamento indicados no , 

2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias ao credenciamento do estagiário será 
feita através da entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos no ato 
da inscrição, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos até então praticados.
3. O candidato convocado que, na data de sua admissão não reunir todos os requisitos enumerados no 
1 deste  perderá o direito à vaga.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de inscrever-se somente 
após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos para o Processo 
Seletivo. 
3. As inscrições para o Processo Seletivo regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente de forma 
PRESENCIAL

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio 

 3.1) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato deverá dirigir-se ao Centro de 
Integração Empresa-Escola, no endereço indicado no Item 3 para providenciar o preenchimento de seu 
Formulário de Inscrição, devendo apresentar neste ato sua Cédula de Identidade RG (via original) e seu 
CPF.
4. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído 
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição (preenchimento do Formulário de 
Inscrição): o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (cópia autenticado), bem 
como cópias legíveis e autenticadas da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. 

4.1
com o Formulário de Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo 
preenchimento e informações prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.
5. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de 
Inscrição.

5.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Processo Seletivo aquele 

falsos.

CAPÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. 

para os estágios objetos do Processo Seletivo regulado por este Edital, cujas atribuições sejam compatíveis 

2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 

 das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Processo Seletivo, para a função regulada pelo presente Edital.
3.

4. 

participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação da prova. 
5. O candidato , ,

 preenchido presencialmente.
Para que sua Inscrição seja aceita nos termos indicados no , o candidato 

 (cópia autenticada) 
, atestando a 

assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,  seu documento de identidade 
(RG), número do CPF e opção de Função.
6. , quando da inscrição, 

.
7. , 

 poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
8.

9. 

reprovação no Processo Seletivo, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 

10. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste , implicará a perda do 

11. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Processo Seletivo regulado por este Edital e 
 ao candidato ou a seu procurador.

CAPÍTULO VI – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O Processo Seletivo regulado pelo presente Edital consistirá na aplicação de , 
para todas as áreas, com caráter , contendo os valores atribuídos a seguir:

Prova Nº Questões Peso Caráter
Duração da 

Prova

Prova Objetiva 30 30
Eliminatório e 

03 horas

2. O Processo Seletivo realizado para preenchimento das vagas para estagiários será composto por 01 (uma) 
, nos termos abaixo descritos:

 A , de caráter , valendo 
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, será composta por  de múltipla escolha com 
, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do , 

sendo considerada apenas , e sua aplicação terá duração de . 

CAPÍTULO VII – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A está prevista para ser realizada no dia às 9h 

2.  
.

3. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 
do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos: 

5. O não comparecimento na , qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do 
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, segunda 
chamada de prova.
6. O candidato 
7. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da prova, deverá solicitar 

8. 

aplicação.
9. O candidato somente poderá retirar-se da sala 

10. Durante a realização da prova,  será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO VIII – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO: 
1. A  aplicada aos candidatos as vagas de estágio reguladas pelo presente Edital terá 
caráter , atribuindo-se 
corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado  àquele que obtiver, no 
mínimo,  de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão 
3. 

preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da  e com as informações 
.

4. 

5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, junto ao , localizado na 

, inclusive após divulgação do resultado 

6. Da divulgação dos Resultados da constarão apenas os candidatos aprovados para ocupar 
as vagas de estágio para o qual se inscreveu.
7.

de acordo com sua conveniência e oportunidade.
8. 

ordem:

b)

CAPÍTULO IX – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados ao 

 e interpostos no prazo de até após a ocorrência do evento que lhes der 
causa, tendo como 
de Bauru.
2. 

neste Edital, desde que sejam interpostos .
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento, devidamente fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador no 

.  serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama 
e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no deste , e 
que constarem a indicação da área de estágio para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Processo Seletivo do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7.

8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 

9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo deste .
11.  caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.

12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:

que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. 

observando as determinações constantes no , será homologado pela Prefeitura Municipal de 

CAPÍTULO XI – DA CONTRATAÇÃO:
1.

2. 

apresentação do candidato aprovado.
 os direitos decorrentes do Processo Seletivo o candidato que:

 não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação pelo Centro de 

 não aceitar as condições estabelecidas para exercício do estágio pelo Centro de Integração 

 recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de 

4. O candidato convocado deverá comparecer no Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE no prazo de 
10 (dez) dias úteis e apresentar os seguintes documentos:

original acompanhado da sua respectiva 

declaração atual de matrícula, na via original, expedida pela respectiva instituição de ensino, 

5. A não observância do prazo estabelecido no item 4 deste capítulo acarretará desistência tácita.

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1.

direitos decorrentes do Processo Seletivo.
2. O  do presente Processo Seletivo será de , a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública. 
3.

na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no , no 

 

I – DIREITO CONSTITUCIONAL 
1. Dos Princípios Fundamentais 
2. Direitos e Garantias Fundamentais. 
3. Direitos Sociais.
4. Princípios constitucionais administrativos 
II – DIREITO PENAL 
1. Dos crimes contra a administração praticados por funcionário público. 
III – DIREITO PROCESSUAL PENAL 
1. Do Inquérito Policial. 
2. Da Ação Penal.
IV – DIREITO CIVIL 
1. Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro - LINDB
2. Das pessoas  
V – DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
1. Jurisdição, ação e processo. 
VI – EXECUÇÃO FISCAL 
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