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f) ser brasileiro ou estrangeiro, observando este último o
prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação apli-
cável;

g) não estar prestando estágio em entidades da administração
pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou na iniciativa pri-
vada.

3. DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições serão realizadas gratuita e exclusivamente

no site da Super Estágios por meio do sítio eletrônico www.su-
perestagios.com.br, no período compreendido entre 10 horas do dia
01 de setembro de 2017 até às 16 horas do dia 25 de setembro de
2017 (horário de Brasília). Após a inscrição, o candidato terá até às
18 horas do dia 25 de setembro de 2017 (horário de Brasília) para
concluir a prova.

3.2. Para participar do processo de seleção, o estudante que
atender aos requisitos mínimos dispostos no item 2 deste Edital deve
acessar o site da Super Estágios (www.superestagios.com.br), realizar
seu cadastro (ou atualizá-lo, caso já tenha feito anteriormente) e fazer
sua inscrição no processo seletivo conforme a vaga do seu curso, o
horário em que pode estagiar (manhã ou tarde), a carga horária (4 ou
6 horas) e o local em que deseja realizar o estágio (previstos no
Anexo I).

3.3. A inscrição do estudante implicará o conhecimento e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital,
também disponível no site, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.

3.4. O estudante que não tenha cadastro no site da Super
Estágios deve efetuá-lo previamente ao ato de inscrição para obter o
registro do login e da senha de acesso ao portal, necessários para
inscrição no certame.

3.5. Será aceita somente uma única inscrição por candidato
e, em caso de multiplicidade, será considerada a última inscrição
efetuada.

3.6. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um
único local, turno e carga horária de estágio, ao qual concorrerá
conforme a relação dos cursos e unidades da FUNAI constantes no
Anexo I.

3.7. A inexatidão ou falsidade das informações prestadas no
ato da inscrição, ainda que verificada posteriormente, implicarão na
eliminação sumária do candidato.

3.8. As inscrições que não atenderem a todos os requisitos
fixados serão canceladas.

3.9. Não será possível alterar o e-mail e o CPF indicados no
ato da inscrição.

3.10. Após a escolha do local de estágio, não será permitida
a alteração da opção.

3.11. Os candidatos participantes do PROUNI e/ou FIES
deverão declarar tal condição em seu cadastro no portal da Super
Estágios.

3.12. Caso a informação referente à participação do can-
didato no PROUNI e/ou FIES não seja incluída no cadastro efetuado
no portal da Super Estágios, durante o período de inscrição, e ao final
do certame venha a ocorrer o empate classificatório, tal participação
não será considerada como critério de desempate na classificação,
conforme disposto no item 7.4. deste Edital.

4. DAS VAGAS
4.1. O processo seletivo é destinado ao preenchimento de

vagas e formação de cadastro de reserva para as vagas que surgirem
durante o período de validade do processo seletivo, das quais 10%
(dez por cento) serão asseguradas aos estudantes com deficiência,
conforme disposto no item 5 deste Edital.

5. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
5.1. Ao candidato com deficiência que pretenda fazer uso das

prerrogativas que lhe são facultadas no artigo 37, inciso VIII da
Constituição Federal e art. 17, § 5º da Lei nº 11.788/2008, é as-
segurado o direito de inscrição para as vagas cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência informada.

5.2. Será reservado o percentual de 10% (dez por cento) das
vagas aos candidatos com deficiência, conforme o local de estágio,
horário escolhido e o curso indicados, sendo a convocação realizada
de acordo com o item 9.2 deste Edital.

5.3. O candidato que se declarar deficiente concorrerá em
igualdade de condições com os demais candidatos, de acordo com a
legislação aplicável e o previsto neste edital.

5.4. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadre
em uma das categorias do artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999 e suas alterações.

5.5. Os candidatos aprovados no processo seletivo que se
declararem deficientes terão seus nomes publicados em lista à parte e
figurarão, também, na lista de classificação geral.

5.6. Caso não existam candidatos com deficiência classi-
ficados em número suficiente para preenchimento das vagas que vie-
rem a surgir durante o prazo de validade do processo seletivo, serão
convocados estudantes da lista de classificação geral.

5.7. A existência de deficiência deverá ser declarada pelo
candidato em seu cadastro no portal da Super Estágios, durante o
período de inscrições, sendo comprovada na ocasião de sua con-
vocação mediante laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) meses
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência do código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência.

5.8. Não sendo comprovada a situação descrita no item an-
terior, o candidato figurará somente na lista de classificação geral.

6. DAS PROVAS
6.1. Realizada a inscrição no site da Super Estágios para a

vaga e local que deseja concorrer, o candidato estará apto a iniciar de
imediato a prova on-line, que deverá ser concluída até as 18 horas do
dia 25 de setembro de 2017 (horário de Brasília).

6.2. Após o início da prova, o candidato disporá de 60
minutos para realizá-la. Após esse período, a prova será automa-
ticamente finalizada e não serão computadas as questões não res-
pondidas.

6.3. Se o candidato sair do sistema (efetuar logout) de apli-
cação da prova on-line, seja por problemas técnicos ou por conta
própria, terá somente mais uma oportunidade de acesso a prova,
sendo contabilizada como concluída caso efetue novo logout.

6.4. A prova será objetiva e on-line, de caráter classificatório
e eliminatório, sendo composta de 30 (trinta) questões das seguintes
áreas de conhecimento:

a) Áreas de conhecimento para todas as vagas de nível mé-
dio:

PROVA PARA AS VAGAS DE ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO
ÁREA DE CONHECIMENTO QUESTÕES

Língua Portuguesa 10
Conhecimentos Gerais (Informática, Raciocínio Lógico e Atualidades) 10
Conhecimentos Específicos (Questão indígena no Brasil, Comportamento no trabalho e Relacionamento
interpessoal)

10

b) Áreas de conhecimento para todas as vagas de nível superior:

PROVA PARA AS VAGAS DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR
ÁREA DE CONHECIMENTO QUESTÕES

Língua Portuguesa 10
Conhecimentos Gerais (Informática, Raciocínio Lógico e Atualidades) 10
Conhecimentos Específicos (Questão indígena no Brasil, Comportamento no trabalho e Relacionamento
interpessoal)

10

6.5. A reposta de cada questão objetiva deverá ser indicada
entre as 05 (cinco) alternativas disponíveis, das quais somente uma
estará correta.

6.6. O candidato terá 02 (dois) minutos para responder e
salvar cada questão.

6.7. A questão não poderá mais ser acessada após a resposta
ter sido salva ou após o término do tempo previsto no item an-
t e r i o r.

6.8. Caso a questão não seja respondida ou devidamente
salva, será atribuída nota "zero" à questão, sem direito a substi-
tuição.

6.9. As questões serão selecionadas no banco de dados e
apresentadas de forma randômica, questão por questão.

6.10. A prova on-line não poderá mais ser acessada após sua
conclusão ou fim do prazo estipulado no item 3.1.

6.11. O candidato que não realizar a prova on-line, ou rea-
lizá-la de forma incompleta no período mencionado no item 3.1.,
estará automaticamente eliminado do processo.

6.12. Não será realizada revisão de provas.
7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFI-

CAÇÃO
7.1. A cada questão correta da prova on-line será atribuído

01 (um) ponto, totalizando 30 (trinta) pontos.
7.2. Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou

superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova on-
line.

7.3. Será automaticamente reprovado o candidato que obter
nota igual a zero em alguma disciplina.

7.4. Em caso de empate na classificação após a correção da
prova on-line, serão adotados os seguintes critérios de desempate,
sucessivamente:

a) estudante bolsista pelo PROUNI;
b) estudante contemplado pelo FIES;
c) melhor resultado no teste on-line de Língua Portuguesa;
d) melhor resultado no teste on-line de Conhecimentos Ge-

rais;
e) candidato com maior idade.
8. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO E DA CLASSI-

FICAÇÃO FINAL
8.1. O gabarito será disponibilizado após a finalização da

prova.
8.2. A classificação final da seleção, por local de estágio e

curso, em lista de ordem decrescente de classificação das notas ob-
tidas, nos termos deste Edital, será publicado no site da Super Es-
tágios (www.superestagios.com.br) e da Fundação Nacional do Índio
(www.funai.gov.br), na data provável de 28 de setembro de 2017,
conforme cronograma disposto Anexo II.

8.3. O candidato que se inscrever como deficiente e obtiver
classificação dentro dos critérios estabelecidos neste Edital figurará
em lista específica e também na listagem de classificação geral com
todos os candidatos do processo, na qual constará a indicação de que
se trata de candidato com deficiência, conforme disposto no item 5
deste Edital.

8.4. Os candidatos aprovados e não convocados para ad-
missão permanecerão em cadastro de reserva para preenchimento das
vagas que vierem a surgir ou que sejam criadas durante vigência deste
processo seletivo, ocorrendo a convocação de acordo com a neces-
sidade e conveniência da FUNAI, não havendo a obrigatoriedade de
seu preenchimento.

9. DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DAS
VA G A S

9.1. O candidato será convocado de acordo com a ordem de
classificação para o curso, turno, carga horária escolhidos e a oferta
de vaga na localidade indicado no ato de inscrição.

9.2. Anteriormente a convocação dos candidatos deste edital,
serão chamados os candidatos remanescentes aprovados no edital nº
1/2017 com vencimento deste em 23 de março de 2018 e os apro-
vados no edital nº 2/2017 para o mesmo curso, localidade e turno
com vencimento deste em 17 de julho de 2018;

9.3. O primeiro candidato com deficiência será convocado da
respectiva lista de classificação para preencher a décima vaga de
estágio ofertada por curso, enquanto o segundo será convocado para
a vigésima vaga, o terceiro para a trigésima e assim sucessivamente,
ressalvada a hipótese de melhor classificação na lista geral de can-
didatos.

9.4. A convocação para o preenchimento das vagas de es-
tágio será realizada pela Super Estágios mediante contato telefônico e
e-mail.

9.5. Serão considerados para a convocação os telefones e e-
mails registrados pelo estudante no cadastro da Super Estágios, sendo
de responsabilidade do candidato mantê-los sempre atualizados.

9.6. O candidato terá um prazo de 2 (dois) dias úteis para
atender a convocação, respondendo o e-mail de convocação ou con-
tato telefônico confirmando o interesse na ocupação da vaga quando
convocado.

9.7. O candidato convocado terá 5 (cinco) dias úteis após a
convocação para "subir" (fazer o upload) da documentação escaneada
ou por foto relacionada abaixo no seu login e senha da Super Es-
tágios:

a) Identidade ou Carteira de Motorista;
b) CPF (não é necessário caso tenha enviado a Carteira de

Motorista ou identidade com o número do CPF);
c) Comprovante de Residência;
d) Foto 3X4;
e) Declaração escolar atualizada.
9.8. O candidato será desclassificado do processo seletivo

se:
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou ine-

xata;
a) não for localizado em decorrência de telefone desatua-

lizado, incompleto ou incorreto;
b) não responder ao e-mail de convocação no prazo de-

signado de 2 (dois) dias úteis;
c) não enviar a documentação no site no prazo designado de

5 (cinco) dias úteis;
d) não atender às determinações deste Edital e de seus atos

complementares;
e) após sua convocação para admissão e emissão do Termo

de Compromisso de Estágio, não comparecer ao local na data prevista
de início do estágio;

f) mudar de curso, turno ou carga horária antes da con-
vocação.

9.9. Durante o período de validade do processo seletivo, o
candidato aprovado deverá manter seus dados cadastrais (e-mail, te-
lefone, endereço, curso, ano/semestre de matrícula, etc) atualizados
junto à Super Estágios pelo portal www.superestagios.com.br, sob
pena de perder a vaga que lhe corresponderia quando da convo-
cação.

9.10. Não será fornecido ao candidato comprovante de clas-
sificação no processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas di-
vulgadas na internet, no portal da Super Estágios.

9.11. Não há obrigatoriedade da FUNAI em convocar os
candidatos, visto que o processo seletivo tem caráter de cadastro de
reserva com várias opções de cursos, nos quais somente serão con-
vocados em caso de necessidade.

10. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS E ASSINATU-
RA DO TERMO DE COMPROMISSO

10.1. O preenchimento das vagas durante o prazo de validade
deste processo seletivo obedecerá rigorosamente a ordem de clas-
sificação, conforme o curso e o local, o turno e a carga horária de
estágio escolhido.

10.2. O candidato da vez a ser convocado poderá ser co-
locado em espera aguardando disponibilidade de horário caso o ho-
rário declarado pelo mesmo como disponível para estagiar não esteja
de acordo com as necessidades da vaga aberta. Convocando-se o
próximo candidato dentro dos parâmetros de horário definidos pelo
s u p e r v i s o r.
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