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PROCESSO DE SELECAO P0BLICA DE ESTAGIARIOS
EDITAL N° 01/2022

0  Centro  de  lntegracao  Empresa  Escola -CIEE,  usando das atribui96es  conferidas  pelo  contrato
celebrado   entre   este   Centro   e   o   lnstituto   Previdenciario  do   Municfpio  de   Sac   Sebastiao   em
conformidade  com  a  Lei  n.a  11.788/08,  torna  ptiblica  a realizagao de   Processo Seletivo por Analise
de  Curriculos  para formagao de  cadastro  reserva  para  esfagio,  conforme quadro de vagas  no  item
1.1, de acordo com as seguintes instruc6es:

1. DISPOSIC6ES GERAIS
1.1.  0  processo  seletivo  destina-se  a  formacao  do  cadastro  de  reserva  para  Estagiarios(as),
para alunos(as) matriculados(as) nos seguintes cursos e semestres no ato da inscri9ao:
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Direito A partir do 6° semestre Cadastro Reserva

Ciencias Confabeis A partir do 4° semestre Cadastro Reserva

Administragao A partir do 4° semestre Cadastro Reserva

Gestao Empresarial A partir do 4° semestre Cadastro Reserva

Economia A partir do 6° semestre Cadastro Reserva

Recursos Humanos A partir do 3° semestre Cadastro Reserva

1.2.   Os(as)  estagiarios(as)  cumprifao  a  crit6rio  do   lnstituto  Previdenciario  do  Municlpio  de  Sao
Sebastiao  30 horas semanais, nao excedendo 6 horas diarias.

1.3.   0  valor  de  Bolsa  Auxllio  por  mss  para  nivel  superior  corresponde  a:  R$  1.475,00  (urn  mjl,
quatrocentos e setenta e cinco reais) para uma jornada de 06 horas diarias e 30 horas semanais.

1.4. 0 valor do Auxrlio Transporte sera concedido com base no local de residencia.

2.  DOS REQUISITOS

2.1.  0  estagio destina-se exclusivamente aos(as) estudantes  regularmente  matriculados(as),  com
frequencia  efetiva  nos  cursos  vinculados  ao ensino ptlblico ou  particular nas lnstituie6es de Ensino
de  nl'vel  superior  para  os  cursos  descritos  no  item  1.1  deste edital.  O(a) candidato(a) devera estar
matriculado(a)  e  com  frequencia  efetiva,  observando  polltica  de  Estagio  de  cada  lnstituigao  de
Ensino   e   em   consonancia   com   a   Lei   11.788/08,   em   especial   o   Art.1°  §  2°  da  mencionada
legislacao.

2.2.   Enquanto  nao  vencido  o  prazo  de  validade  deste  processo  seletivo,  os(as)  candidatos(as)
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classificados(as) e ainda nao admitidos(as) poderao ser convocados(as).

2.3.  Nos  termos  do  Art.17,  §  5°,  da  Lei  n°  11.788/2008,  fica  assegurado  reserva de  10% (dez por
cento) das vagas oferecidas para cada curso as pessoas com deficiencia.

2.4.  O(a)  candidato(a) com  deficiencia  participafa do processo seletivo em  igualdade de condie6es
com  os(as) demais candidatos(as)  no que  se  refere ao crit6rio de avalia9ao e a pontuagao mrnima
exigida para aprovagao.

2.5.    Caso    nao   existam    estudantes   com    deficiencia    aptos    e   em    numero   suficiente   para
preenchimento  das  vagas que vierem  a  surgir durante  o  prazo  de validade do  Processo  Seletivo,
serao convocados(as) estudantes da lista geral.

2.6.  O(a)  primeiro(a)  candidato(a)  com  deficiencia  classificado(a)  por  curso  no  processo  seletivo
sera    convocado(a)    para    ocupar    a    la    (primeira)    vaga    aberta,    enquanto    os(as)    demais
candidatos(as) com  deficiencia  classificados(as) serao  convocados(as)  para  ocupar a lla (d6cima
primeira),  a  21a  (vig6sima  primeira),  a  31a  (trig6sima   primeira)  vaga,  e  assim  sucessivamente,
observada a ordem de classificaeao, relativamente ao surgimento de novas vagas, durante o prazo
de validade do processo seletivo.

2.6.1.  Serao  consideradas  pessoas  com  deficiencia  aquelas que se enquadrem  nas categorias
discriminadas   no   artigo   4°   do   Decreto   n°   3.298/1999,   com   as   alterac6es   introduzidas  pelo
Decreto  n°  5.296/2004,   no  §   1°  do  artigo   1°  da  Lei  n°  12.764,  de  27  de  dezembro  de  2012
(Transtorno   do   Espectro  Autista),  e  as  contempladas  pelo  enunciado  da  S0mula  n°  377  do
Superior Tribunal  de  Justiga  (STJ):  "0  candidato  com  visao  monocular tern direito  de  concorrer,
em concurso ptiblico, as vagas reservadas as pessoas com deficiencia".

2.6.1.1.  Considera-se  pessoa com  deficiencia,  para  os fins de  ingresso na reserva de vagas, o
indivi'duo diagnosticado com audigao unilateral,  conforme previsto no Art 1° da Lei  16.769/2018.

2.6.2.  O(a)  candidato(a)  com  deficiencia  auditiva,  alem  do  laudo  medico  solicitado  no item 2.6.3
devefa  fazer  upload  do  exame  de  audiometria  tonal  recente  (no  maximo  de  12  meses)  nas
frequencias  500Hz,1.000Hz,  2.000Hz  e 3.000Hz,  conforme Art. 5°, §  1°,I,  alinea "b",  do  Decreto
n° 5.296, de 02/12/2004.
2.6.3. 0(a) candidato(a) com deficiencia no ato da inscrigao devera fazer upload do laudo medico
(documento original  ou  c6pia  legl'vel) com  emissao  no prazo  maximo de  12  meses,  atestando a
especie  e  o  grau  ou  nivel  da  deficiencia,  com  a  perda  da  funeao  e  a  expressa  referencia  ao
c6digo  correspondente  a  Classificacao  lnternacional  de  Doencas  (CID),  assinatura  e  carimbo
contendo  o CRM do(a)  medico(a)  responsavel  por sua  emissao, bern como a provavel causa da
deficiencia,  informando tamb6m o name do(a) candidate(a).
2.6.4.   Nao  sendo  comprovada  a  situacao  descrita  no  item  2.6.3,  o(a)  candidato(a)  perdefa  o
direito a ser admitido para as vagas reservadas aos(as) candidatos(as) com deficiencia.
2.6.5.  O(a)  candidato(a)  que  se  declarar  deficiente  e  informar que deseja  participar da  cota  no
ato   da   inscri9ao   sera   classificado(a)   na   lista   de   classificaeao   geral   e   das   pessoas   com
deficiencia.

2.7.  O(a) candidato(a) que  nao observar a  compatibilidade  do seu  curso com  o quadro disposto no
item  1.1  tera sua inscricao anulada.

2.8.  Sao requisitos para inscrieao:

2.8.1.  Estar matriculado(a) e cursando os cursos previstos no item  1.1  do ano vigente;
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2.9.  Sao requisitos para contratagao:

2.9.1.  Ser brasileiro(a) nato(a),  naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no pats;
2.9.2. Ter idade minima de 16 (dezesseis) anos, ate a data de posse;
2.9.3.  Nao ter sido exonerado a bern do servi9o pdblico;
2.9.4.   Estar  em  dia  com  as  obrigac6es  eleitorais,  quando  maior  de   18  anos  e  tambem  das
obriga96es militares, quando do sexo masculino maior de  18 anos;
2.9.5.   Nao  ter  feito   estagio   por   perfodo   superior  a   18  meses  (corridos  ou   intercalados)  no
lnstituto  Previdenciario  do  Municipio  de  Sao  Sebastiao,  exceto  pessoas  com  deficiencia (Art.11
da  Lei  11.788/08).

3.  DAS  INSCRICOES

3.1.  Antes  de  efetuar  a  inscri0ao,  o(a)  estudante  devefa  conhecer  o  Edital  e  certificar-se  de  que

preenche todos os requisitos exigidos.

3.2.  As  inscrie6es e respostas ao questionario para  analise ourrioular sefao recebidas somente via
intomot.   pete   st(e:   \^n"/.cJoa.ore.br:   .   p.rtlr   dae   Oe:cO   hod.   (hordrlo  d®   Br-.«Ia)  do  dla
20ro6/2022  ate  ts   12:00   horas  (hofario  de   Bras"ia)   do  dia  30/06/2022,   incluindo  sabados,
dclomingos e feriados. Nao serao aceitas outras formas de inscrig6es.

3.2.1   Para  realizar a  inscrigao  no  processo seletivo,  o(a) candidato(a)  devefa acessar o site do
CIEE         www.ciee.ora.br,    na    relacfro    de    serviaps    localizar    "ESTUDANTES",    clique    em
"PROCESSOS  SELETIVOS",  "CONSuLTE OS PROCESSOS PUBLICOS",   em seguida localizar

rna   lista   de   "PROCESSOS  SELETIVOS  ABERTOS"  o  logotipo  do   lrrstituto  Previdenciario  do
Municipio de Sao Sebastiao edital 01#022 e clicar neste link.

3.3.   No  ato  da  inscrig5o  o(a)  candidato(a)  devefa  informar  dados  pessoais  e  escolares  validos.
Caso declare algum  dado errado  podefa  corrigir,  desde  que  exclua  a  inscrieao e  refaca dentro do
perfodo   de   inscrigao   determinado   no   edital,   desde   que   nao   tenha   iniciado   a   resposta   ao
questionario  para  analise  ourricular.  Ap6s  o  termino  do  periodo  de  inscric5o  nao  sera  realizada
nnenhuma corregao nos dados declarados pelo(a) candidato(a).

3.3.1.  Caso  o(a)  candidato(a)  tenha iniciado as respostas ao questionario para analise ourricular,
nao sera permitida em hip6tese aleuma a correeao dos dados declarades na ficha de inscrigao.
3.3.2.  Nao sera possivel alterar o e-mail e CPF indicados no ato da  inscrigao.
3.3.3.  0 e-mail declarado deve ser urn e-mail  valido  para  que toda a  comunicacao do  processo
setetivo seja realizada atrav6s dele.
3.3.4.  Sera aceita somente uma Oniea inscriOao por candidato(a).
3.3.5.  As  informae6es  prestadas  na ficha  de  inscrieao  e  respostas ao questionario  para  analise
ourrioular  sefao  de  inteira  responsabilidade  do(a)  candidato(a),  dispondo  o  CIEE  do  direito  de
excluir do processo seletivo aquele(a) que nao preencher os dados de forma completa e correta.
3.3.6.  0  nao  recebimento  da  comunicaoao  par e-mail  dirisida  ao(a)  candidato(a)  decorrente  de
extravio,  informae6es de  endereco eletr6nico  incorretas,  incompletas  ou  por falha na entrega de
mensagens eletr6nicas ou  por quak]uer outro  motivo,  nao desobrisa  o(a) candidato(a) do clever
de consultar o Edital e as publicae6es pertinentes ao processo seletivo no site do CIEE.
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3.4.  E  de  inteira  responsabilidade do(a) candidate(a) acompanhar a  publicaeao de todos  os  atos,
editais,  comunicados,  convocag6es e/ou qualquer divulgagao referente a este processo seletivo ro
site  do  CIEE  (ww\^r cl.ee oro.br)  e  no  site  do  Institute Previdenciario do Municipio de Sao Sebastiao
www.ssDrev.sD.aov.br.

3.5.  O(a) candidate(a) trans  (travesti  ou  transexual) que  desejar atendimento pelo NOME SOCIAL
e  ainda  nao  possui  os  documentos  oficiais  retificados  com  o  seu  nome,  podefa  solicitalo  pelo
e-mail:    recursos.DSD.saoiosedoscamDos®ciee.onQ.br    (no    e-mail    devefa    consfar:    name    do
Processo Seletivo  Pi]blico,  nome  completo  civil, nome complete social e o numero do CPF),   antes
do termiro de periodo de inscrig6es.

3.5.1.   Nao  serao  aceitas  outras  formas  de  solicita9ao  de  rrome  social,  tais  como:  via  postal,
telefone ou fax.
3.5.2.  O(a) candidato(a)  nesta  situacao  devefa  realizar sua  inscrigao informando sou  nome civil
no campo  nome complete, ficando ciente de que o nome social enviado no e-mail sera utilizado
em  toda  a  comunicaeao  pt]blica do  processo seletivo,  sendo  considerado o  nome  civil  apenas
para  as  etapas  internas  (formalizagao  do Termo de  Compromisso de  Esfagio) e  para  a  devida
identmcacao do(a) candidato(a), nos termos legais.

3.6.  0  lnstituto  Previdenciario  do  Municipio  de  Sao  Sebastfao  e  o  CIEE  -  Centre  de  lntegra9ao
Empresa   Escola,   poderao   a   qualquer   tempo,   verificar  as   informag6es  fornecidas   no   ato   da
lnscrigao  e    respostas  ao  questionario  para  analise  ourricular,  podendo  ocorrer  aplicagao  de
ttestes  dos  conhecimentos/requisitos  e  tomafao  as  medidas  jndiciais  cabiveis,  podendo  o(a)
candidato(a)  em  caso  de  informae6es  falsas  ou  inveridicas  ser  desclassificado(a)  do  presente
processo,  ser  acionado(a)  jndicialmente  e  ainda,  caso  eventualmente  tenha  sido  aprovado(a)  e
tenha sido contratado(a).

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1.  As inscric6es e respostas ao questionario para analise curricular serao realizadas gratuitamente
a  partir das  08:00  horas  (horario de  Brasilia) do dia 20/06/2022 ate as 12:00 horas (horario de
Brasflla) do dia 30/06/2022.

4.2.    A   presente   selegao    pdblica   comp6e-se   de   duas   fases:    1a   fase:   Analise   Curricular   -
classificat6ria  e  eliminat6ria  e  2a  fase:  entrevista  no  lnstituto  Prevjdenciario  do  Municipio  de  Sao
Sebastiao.

4.3.  Ao  termino  da  inscrigao,  o(a)  candidato(a)  estara  apto(a)    a  responder  o  questionario  para
analise curricular.

4.4.  O(a)  candidato(a) s6  podera  acessar o questionario para analise curricular com o login e senha
cadastrado durante a inscricao.

4.5.   Ao   logar   no   sistema   de   acesso   ao   questionario   para   analise  curricular,   o(a)  candidato(a)
recebera via SMS ou e-mail a c6digo de confirma9ao para liberagao do acesso.

4.5.1.  0  CIEE -Centro de lntegracao Empresa Escola -nao se responsabiliza pelo nao recebimento
do  SMS  ou  e-mail  com  o  c6digo  de  confirmaeao  para  libera9ao  do  acesso  ao  questionario  para
analise   curricular   por  motivo   de  ordem   dos  computadores,   celulares,   falhas   de   comunicaeao,
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congestionamento  das  linhas  de  comunicaeao,  falta  de  energia  el6trica,  falta  de sinal,  bern como
outros  fatores  de  ordem  t6onica  que  impossibilitem  a  transfefencia  dos  dados.  O(a)  candidato(a)
que      tiver      difiouldades      no      recebimento      de      c6diso      devera      enviar      e-mail            para
eucandidatosD®ciee.ona.br  (no  e-mail  devera  constar.  nome  do  Processo  Seletivo  Pdblico,  nome
complete  do(a) candideto(a) e o  ntlmero do  CPF,  relate do   erro que esta  ocorrendo e   o envio da
imagem/print da tela/erro apresentado) antes do perfodo de t6rmino das inscrie6es.

4.6.   O(a)  candidato(a)  6   responsavel   par  responder  o  questionario   para   analise  ourrioular  em
conexao estavel e segura.

4.7.  O(a) candidato(a) que nao responder completamente o questionario para analise ourrioular sera
automaticamente eliminado de processo seletivo.

4.8.  Os(as) candidatos(as) que se  inscreverem  e  responderem  completamente o questionarie para
analise ourrioular conforme Anexo I estarao habilitados(as).

4.9.  Para cada requisito/nivel,  o(a) candidato(a) tera a pontuagao "10" para o requisito/nivel atendido
e ro" para o requisito/nfvel n5o atendido.

4.10. A pontuaeao firral da etapa se da fa pela  soma dos requisitos/niveis.

4.11. Caso haja empate, tefa preferencia, na seguinte ordem, o candidato de:

a)     Maioridade:

b)     lnscrieao mais antiga.

5. DAS DIVULGAC6ES DE RESULTADOS E RECURSOS

5.1.  Ap6s  a  analise,  a  lista  de  classificacao  provis6ria  com  o  resultade  dos(as)  candidatos(as)
aprovados(as) sera divulgada no site do CIEE www.ciee.ora.br em 05/07re022.

5.2.  Serao admitidos  recursos contra  a  classificaoao  provis6ria/analise dos ourrioulos que devefao
sser        encaminhados        eletronicamente        no        dia        06/07ra022        para        o        endereeo:
recursos.Dso saoiosedoscamoos®ciee ona.br   (no   e-mail   devefa   constar:   nome   do   Processo
Sseletivo  Pdblico,  nome  completo  e  o  ni]mero  do  CPF),  em  formulzirio  esDecrfico,  disponivel  para
download no site do CIEE.

5.3.    Nao  serao  aceitos  reoursos  por  via  postal,  fac-sfmile,  ou  quaiduer  outro  meio  nao  previsto
neste Edital.

5.4.  Sefao  rejeitados  liminarmente os  reoursos enviados fora  do  prazo indicado  no  item  5.2 deste
capltulo,    hem   como   aqueles   que   nao   contiverem   dados   necessarios   a   identificacao   do(a)
candidato(a) ou for redisido de forma ofensiva.

5.5.   0   recurso   devera   ser   individual,   com   a   indicagao   do   eventual   prejufzo,   devidamentegr
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fundamentado,  comprovando as  alegac6es  com  citac6es  com  a juntada,  sempre  que possi'vel, de
c6pia dos comprovantes e, ainda, exposicao de motivos e argumentos.

5.6.  A  decisao  da  banca  examinadora  do  CIEE  sera  irrecorrivel,  consistindo  em  tlltima  instancia
para recursos, sendo soberana em suas decis6es, nao sendo aceita revisao de recursos.

5.7. Serao elaboradas 2 (duas) listas de classificaeao de aprovados para cada curso:

a)     lista  geral;

b)    lista das pessoas com deficiencias.

5.8.  As  listas que  se  refere o item 5.7 serao elaboradas em ordem decrescente de classificaeao da

pontuagao obtida, nos termos deste edital.

5.9. A publicaeao da lista de classificaoao definitiva sera feita em  11/07/2022.

6. DA CONVOCACA0 PARA PREENCHIMENT0 DA VAGA

6.1.  A convocaeao obedecera  a  classifica9ao  definitiva obtida pelos(as) candidatos(as) no processo
seletivo.

6.2.   Os(as)   candidatos(as)   sefao   convocados(as)   por   meio   da   imprensa   oficial   do   lnstituto
Previdenciario do Municipio de Sao Sebastiao atravds de publicaeao ro site: www.ssDrev.sD.aov.br.

6.2.1       E   de   inteira   responsabilidade   do   (a)   candidato   (a),   acompanhar  as   publicac6es   na
imprensa   oficial   do   lnstituto   Previdenciario   do   Municipio   de   Sao   Sebastiao   para   seguir   a
evolueao das convocae6es, ficando ciente que nao recebera nenhum tipo de comunicagao.
6.2.2.  Para cada vaga,  o(a) candidate(a) sera   convocado(a) para  realiza9ao de  entrevista,  que
sera  aplicada  pelo  lnstituto  Previdenciario  de Municrpio de Sao Sebastiao. A entrevista analisara
conhecimentos   t6onicos,   capacidade  analftica,   criatividade,   equilfbrio  emocional,  flexibilidade,
comprometimento,  proatividade e disponibilidade.
6.2.2.1.  No  caso de  reprovaeao na entrevista o(a) candidate(a) sera desclassificado do processo
seletivo

6.3.  Na falta  de candidatos(as) aprovados(as) para as vagas reservadas a pessoas com deficiencia,
estas   sefao   preenchidas   pelos(as)   demais   candidatos(as),   com   estrita  observancia  da  ordem
classificatcha.

6.4.  O(a)  candidate(a)  aprovado(a)  no  processo  seletivo  e  interessado(a)  na  celebraeao  do Termo
de   Compromisso   de   Estagio   devera   apresentar-se   na   data,   horario  e   local   estabelecidos   na
convocagiv.

6.5.  O(a)  estudante devefa apresentar  Declaragao simples da lnstitui9ao de Ensino especificando o
curso e semestre na retirada do Termo de Compromisso de Estagio.

6.6.  0  nao  comparecimento  na  data,   hofario  e  local  estabelecido  em  quaisquer  das  etapas  de
convocacao, implicara a desclassifica     o no Processo Seletivo, nao cabendo reourso.
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6.7.  Nao  serao  convocados(as)  estudantes  oujo t6rmino  de ourso seja  igual  ou  inferior a  06  (seis)
meses da data da convocagao.
6.7.1. 0 Termo de Compromisso de Estagio devefa ter duraeao minima de 06 (seis) meses.

6.8.  O(a)  candidato(a) convocado(a)  que  nao  tiver  16  anos  completos  ira  para o final da lista,  o(a)
candidate(a) com classificagao imediatamente posterior sera convocado(a).

6.9.   Caso  a  jornada  de  estagio  seja  incompativel  com  os  hofarios  de  atividade  escolares  ou
aacademicas,   o(a)  candidate(a)     ira  para  o  final  da  lista  e  o(a)  candidato(a)  com  classmcagao
imediatamente posterior sera convocado(a).

6.10.  O(a) candidato(a) que tiver interesse em  solicitar sua  exclus5o do  processo seletivo  podera
faze-la   urna   tlnica   vez,   desde   que   realiee  tal  pedido  formalmente  junto  ao  CIEE  pelo  e-mail:
recursos.DSD.saoiosedoscamDos@ciee.ona.br   (no   e-mail   devefa   constar:    nome   do   Processo
Seletivo P`lblico, nome complete e o ntlmero do CPF).

6.11. O(a)  candidate(a)  ro  momento  de  convocagao  devefa  tor  cadastro  com  o  CIEE,  sends  de
sua responsabilidade manter os dados cadastrais atualizados no CIEE, pare auxiliar no contato.

6.12.   O(a)  candidato(a)  s6  podera  ser  convocado(a)  para  ro  maximo  2  (duas)  vagas  distintas,
independente do motivo de sua reclassificagao.

7.   DO   PREENCHIMENTO  DA  VAGA  E  CELEBRACAO  DO  TERMO  DE  COMPROMISSO  DE
ESTAGIO

7.1.  0  Termo  de  Compromisso  de  Estagio  se  clara  sob  o regime da Lei n.a 11.788 de setembro de
2008.

7.2.    Nao    poderao   firmar   Termo   de    Compromisso    de    Estagio   os   servidores   do   lnstituto
Previdenciario do  Municl'pio de Sao Sebastiao ou outros servidores pdblicos que cumpram jornada
de trabalho compatl'vel com o estagio.

7.3.  0  estudante  que  iniciar  o  estagio  ira  firmar  o  Termo  de  Compromisso de  Estagio  (contrato)
com  o  lnstituto  Previdenciario  do  Municipio  de  Sao  Sebastiao  por  no  maximo  24  meses,  sem
prorrogacao, exceto para candidatos com deficiencia.

7.4.  0  horario  de  estagio  sera  estabelecido  de  acordo  com  a  necessidade  da  area  em  que  o
estagiario  ira  desenvolver  as  atividades,  totalizando  a  jomada  maxima  de  06  horas  diarias  e  30
horas semanais.

7.5.  Ap6s  a convocagao para a preenchimento da vaga, o(a) estudante devera apresentar ao CIEE
os seguintes documentos:

•      C6pia de RG e CPF ou carteira nacional de habilitagao;
•      Declaraeao  de  Escolaridade  atual  constando  o  curso  e  semestre  cursado  (carimbada  e

assinada  pela  lnstituieao  de  Ensino)  e  retirar junto ao  CIEE  ou  no  lnstituto  Previdenciario
do  Munici'pio  de  Sao  Sebastiao,  seu  Termo  de  Compromisso  de  Estagio  (contrato)  para
assinatura da  Empresa e  lnstituieao de Ensino.
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7.6.  O(a)  candidato(a) tefa  o  prazo  de  20  (vinte)  dias  uteis  para devolugao das vias do Termo de
Compromisso  de  Estagio,  a  contar da data de retirada  no  lnstituto Previdenciario do Munici'pio de
Sao  Sebastiao,  devendo estar devidamente assinadas  em todos os campos.  0  candidato estafa
sujeito  a  desclassifica9ao  caso  nao  apresente  o  Termo  de  Compromisso  de  Esfagio  dentro  do
prazo estabelecido.

8. DISPOSICOES  FINAIS

8.1.   0   processo   seletivo  tefa  validade   de   12   meses   a   partir  da   publicacao   da   classificaeao
definitiva,   podendo   a   criterio   do   lnstituto   Previdenciario   do   Municipio   de   Sao   Sebastiao   ser
prorrogado por ate igual peri'odo.

8.2.   0   ato   da   inscri9ao   implicara   no  conhecimento  das   instrug6es  e  na  aceitagao  tacita  das
condic6es estabelecidas neste Edital.

8.2.1.  0  ate  da  inscrieao  implicafa  na  aceitacao/autorizaQao do  recebimento de comunicaeao do
CIEE  e  do  lnstituto  Previdenciario  do  Municrpio  de  Sao  Sebastiao  por  e-mail,   SMS  ou  outros
servigos de   mensagem instantanea.

8.3.   A   inexatidao   das   afirmativas  e/ou   irregularidades   nos  documentos  verificadas  a  qualquer
tempo  acarretara  a  nulidade da  inscrieao ou  do Termo  de  Compromisso de  Estagio do estudante,
sem prejuizo das medidas de ordem administrativa,  civel ou criminal cabi'veis.

8.4.   0  Centro  de   lntegragao  Empresa-Escola  e  o   lnstituto   Previdenciario  do  Municrpio  de  Sao
Sebastiao nao se responsabilizam por eventuais prejul'zos ao estudante decorrentes de:

8.4.1.  Informac6es e dados do(a) candidato(a) nao atualizadas dificultando o contato;
8.4.2.  Inscrig6es/respostas ao questionario  para  analise  curricular nao  recebidas  por motivo de
ordem    dos    computadores,    falhas    de    comunica9ao,    congestionamento    das    linhas    de
comunicagao,   falta   de   energia   el6trica,   bern   como   outros   fatores   de   ordem  t6cnica   que
impossibilitem a transferencia dos dados.

8.5.  A  simples  inscrigao  no  presente Processo Seletivo autoriza o CIEE e o lnstituto Previdenciario
do  Munici'pio  de  Sao  Sebastiao  a  utilizarem  os  dados  inseridos  ou  transferi-los,  mantendo-se  a
mesma finalidade para as quais foram fornecidos.

8.5.1.  DADOS PESSOAIS
0  CIEE  respeita  a sua  privacidade. Qualquer informacao que voce nos fornega sera tratada
com  o  mais  alto  nivel  de  cuidado  e  seguranea,  sendo  utilizada apenas  de acordo  com  os
limites estabelecidos neste documento e na legislaeao aplicavel.
Os   dados   pessoais   e   dados   pessoais   sensiveis;   nome   completo,   n°   CPF,   data   de
nascimento,   sexo,   estado  civil,  endereco  completo,  e-mail,  telefone  residencial,  telefone
celular,  instituigao  de  ensino  em  que  estuda,  curso,  semestre,  previsao  de  conclusao  do
curso,   turno  de   aula   e  em   caso  de   pessoas   com   deficiencia,   o   CID   e  laudo  medico,
coletados em  razao do  presente  processo  seletivo,  serao tratados pelo CIEE e poderao ser
compartilhados  com  o lnstituto Previdenciario do Municrpio de Sao Sebastiao, 6rgao ao qual
voce esfa  realizando a inscricao com as finalidades de: dar andamento as demais etapas do



3 P - S ft ffi 8 I k

SAO SEBASTIAO PREV
INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNIcipIO DE SAO

SEBASTIAO
CRIAD0 PELA LEI COMPLEMENTAR N° 241/2019

Instituto Previdenciario do Municipio de Sao Sebastiao

processo  seletivo;  possibilitar  a  comprovaoao  de  sua  identidade;  apresentar  em  eventual
fiscalizacao quanto a  realizaeao  do certame;  bern como  poderao ser publicados nog site do
CIEE  (www.ciee.org.br) para dar publicidade aos  participantes do certame, mantendo-se as
mesmas finalidades para as quais os dados pessoais foram fornecidos.
Os   dados   pessoais   do(a)   candidato(a)   serao   automaticamente   eliminados   pelo   CIEE
quando  deixarem  de  ser uteis  para  os fins que  motivaram o seu fornecimento e  nao forem
mais necessarios para cumprir qualquer obrigagao legal.
8.5.2.  SEGURANCA DOS DADOS
0   CIEE   se   responsabiliza   pela   manutencao   de   medidas   de   seguranga,   tecnicas   e
administrativas,  aptas  a  proteger  os  dados  pessoais  de  acessos  nao  autorizados  e  de
situag6es  acidentais  ou  ilfcitas  de  destrui9ao,  perda,  altera9ao,  comunicaeao  ou  qualquer
forma  de  tratamento  inadequado  ou  ilfcito.  Em  conformidade  ao  art.  48  da  Lei  n°  13.709, o
Controlador comunicafa ao Titular e a Autoridade Nacional de Proteeao de Dados (ANPD) a
ocorfencia   de   incidente  de  seguranca   que   possa  acarretar  risco  ou  dano  relevante  ao
lltular.

8.6.  Podera  haver ajustes no edital a qualquer momento para retificacao ou adequacao,  promovido
atraves de errata.

8.6.1.   0   valor  da  bolsa  auxllio  e  auxilio  transporte  e  demais  beneficios  (caso  existam)  serao
calculadas   de  acordo  com     a  frequ6ncia     do  estagiario  e  carga  horaria  de  estagio  cumprida,
podendo variar proporcionalmente.

8.7.  As d`]vidas surgidas  na  aplicaeao deste  Edital, bern como os casos omissos, serao resolvidas
ppelo CIEE e pelo lnstituto Previdenciario do Municfpio de Sao Sebastiao.

8.7.1.     D`lvidas    ou    difiouidades    durante    o    periodo    de    inscric6es    envie    e-mail    para
eucandidatoso®ciee.ona.br (no e-mail  devefa constar:  nome do  Processo Seletivo Publico, nome
complete do(a)  candidato(a) e o  ntimero do CPF,  relate do   erro que esta ocorrendo e  o envlo da
imagem/print da tela/erro apresentado).

8.8. Do cronograma das etapas:

i;tip?+a: Data  -   :--

Peri'odo   de   inscrigao  e  resposta   ao  questionario   para

A    partir    das    08:00horasdodia20/06/2022ateas12:00horasdodia30/06/2022.

analise curricular.

Publicagao da classificacao provis6ria. 0510712022
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lnterposigao      de      recursos      contra      a     classificaoao
06/07/2022

provis6ria.

Publicagao da classificagao definitiva. 11 /07/2022

8.9.  Nos  termos  da  Lei  Federal  n.11.788  de  25/09/2008,  o  estagio  nao  cria  vfnculo  empregatrcio
de qualquer natureza e ao termino do contrato os estagiarios nao serao efetivados.

Municrpio de Sao Sebastiao,10 de junho de 2022.

Rodrigo de Azevedo Caldeira
Presidente
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ANEXO I -0 perfil de cada vaga, caracteristicas e requisitos, dispostos na tabela abaixo:

Requisitos

Conhecimentos em:

•     Word/Software de Textos:
Basico
lntermediario
Avancado

•     Excel/Soft\^/ares de planllhas:
Basico
lntermediario
Avaneado

•     Powerpolnt/Softwares d® Apresenta96es:
Basico
lntermediario
Avancado

•     Internet:
Basico
lntermediario
Avancado

-,


