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ESTADO
O DE SERG
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PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D UMBAÚ
ÚBA

EDITAL DE PR
ROCESSO SELETIV
VO
SIMPLIF
FICADO PARA CON
NTRATAÇÃ
ÃO
DE ESTA
AGIÁRIOS

HUM
MBERTO SANTOS
S
C
COSTA,
Prrefeito Munnicipal do Município de
Umbaúúba, no uso de
d suas atribuuições legaiss,

TORN
NA PÚBLICO:
A abeertura de Processo
P
Selletivo Simpplificado paara a contraatação de estagiários
e
e
em
observvância à Leii Municipal N° 727/20118 para atuaarem noDeppartamento de
d Tributos da
Secrettaria Municip
pal de Finannças do Munnicípio de Um
mbaúba, Estaado de Sergiipe.
1. DO NÚMERO DEVAGAS
S
na-se ao totall de 20 (vintte) vagas, crriadas pela Lei
L Municipaal nº 727/2018
O Proccesso destin
de 18 de maio de 2018.
2
1.1 Oss demais ca
andidatos seelecionados, no total de
d 4 (quatro), integrarrãocadastroo de
reservva para preeenchimentoo de futuras vagas.
2. DAS
SELEÇÃO
Poderãão participarr da seleção, adolescentees e jovens:
a) com
m idade entree 16 e 24 anoos, matriculaados no míniimo no 2º anno do ensinom
médio;
b) quee estejam frequentando a escola ou que
q já tenham
m concluído o ensino méédio e que não
n
tenham
m ingressado
o em Instituiição de Ensiino Superiorr;
c) que residam no Município de Umbaúbba há pelo menos
m
2 (dois) anos, com
mprovados por
p
meio de
d documenttação escolar dos 02 (dois) últimosannos.
j
d) que pertençam a famílias cuja renda faamiliar menssal per capitta seja de atté meio salárrio
mínim
mo ou cuja reenda familiaar mensal seja de até trêês salários mínimos,
m
preeferencialmennte
inscritaas no Cadasttro Único parra Programass Sociais do Governo
G
Fedderal – CadÚnnico.
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3. DA FORMA DECLASSIFICAÇÃO
Os candidatos serão classificados em ordem decrescente observando, além dos requisitos
previstos no artigo 4 da Lei n° 727/2018, os seguintes critérios:
a) maior média escolar do ano de 2018 ou do último anoconcluído;
b) Em caso de empate será avaliado o maior índice de frequência escolar no ano de 2018 ou
do último anoconcluído.
c) Persistindo o empate, maioridade.
4. DASINSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadasaté o dia 07 a 21 de fevereiro de 2019das 7:30 as
13:30 horas, junto ao Departamento de Tributos, localizado na Rua Benjamin
Constant, 70, - Centro -Umbaúba no Estado do Sergipe.
5. DA DOCUMENTAÇÃO A SERAPRESENTADA
No ato da inscrição o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Cópia do Documento de Identidade – CI(RG);
b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física –CPF;
c) Boletim Escolar do ano de 2018 ou doúltimo ano concluído (histórico escolar);
d) Comprovante de residência nomunicípio.
e) Comprovante de renda familiar (de todos os que residem nacasa):
e.1) Comprovante de cadastro único para programas sociais – Cadúnico (Folha Resumo
do Cadastroúnico); ou e.2) cópia de contra-cheque dezembro/2018 ou Declaração de
Renda.
e.3) Para pais divorciados, comprovante de recebimento de pensão ou
auto declaratório de não recebimento.

6. DAS ATRIBUIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAFUNÇÃO
O candidato convocado para assumir a vaga de estágio remunerado deve estar apto
para o desempenho das seguintesatribuições:
Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços de
cadastramento de imóveis, dentro das especificações legais, vinculados à Diretoria
Imobiliária, com as ações operativas de anotar, registrar, verificar, preencher, explicar,
orientar e digitar informações cadastrais dos imóveis, bem como desenvolver desenho técnico
de croquis individuais e calcular matematicamente áreas dos imóveis.
7. DAS DISPOSIÇÕESGERAIS
7.1 A duração máxima dos contratos de trabalho será de 6 (seis meses) e a carga horária não
excederá a 20 (vinte) horas semanais incluídas as horas destinadas a aprendizagemteórica.
7.2 Ao estagiário será garantida bolsa remuneraçãode 50% (cinquenta por cento) do salário

mínimo vigente no país.
7.3 As atividades práticas serão desenvolvidas em um turno de 4 (quatro) horas diárias
totalizando 20 horas semanais, em horário matutino das 08:00 às 12:00h.
7.4 Os Contratos de Trabalho serão realizados por meio do Contrato de Prestação de
Serviços, celebrado entre o Município de Umbaúba e o estagiário.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZACKOYR9IMPRPGQKWTRYA

Esta edição encontra-se no site: www.umbauba.se.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
17 de Janeiro de 2019
4 - Ano III - Nº 555

Umbaúba

7.5 Durante o desempenho de suas funções, os candidatos contratados serão avaliados pelo
responsável de cada setor levando-se em conta os seguinte quesitos:
a)assiduidade;
b)pontualidade;
c)disciplina;
d)cooperação;
e)relacionamentointerpessoal;
f)assimilação deconhecimento;
g)organização;
h)interesse e iniciativa;e
i) apresentaçãopessoal.
7.6 Os contratos de trabalho poderão ser rescindidos nas seguinteshipóteses:
a)desempenho insuficiente ou inadaptação doestagiário;
b)falta disciplinargrave;
c)ausência injustificada à escola que implique na perda do anoletivo;
d) A pedido do estagiário.
7.7 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado é de 150 dias (cento e
cinquenta) dias, a contar da data de publicação do resultadofinal.
7.8 Os candidatos para assumir a vaga de estágio devem obrigatoriamente estar estudando
a tarde ou anoite.
7.9 A classificação final será divulgada à partir das 13 horas do dia 28 de fevereiro de 2019,
no site: http://www.umbauba.se.gov.br/.
8. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão nomeada pelo Município de
Umbaúbadesignada pelo Município através de Ato da Secretária Municipal de
Administração.

Umbaúba, 14 de janeiro de 2018.

________________________
Prefeito Municipal
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