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EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 01/2021  

 
 

ABRE INSCRIÇÕES E DEFINE NORMAS E CRITÉRIOS PARA 
SELEÇÃO DE ESTÁGIO NO PROGRAMA “ARARUAMA 
ESTÁGIO REMUNERADO” NAS ÁREAS DE ENSINO 
SUPERIOR CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL  

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE Araruama, através da Secretaria Municipal de 

Administração, torna pública a inscrição para compor as vagas de estágio nas áreas de 
Administração, Fisioterapia, Pedagogia (ênfase em alunos especiais), Direito, Serviço Social 

e Psicologia, do Ensino Superior, nos termos do Decreto nº 065 de 29 de abril de 2021.  
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1. O presente Edital tem por finalidade a seleção de estagiários, dentro das necessidades e 

limites legais, para atuar nas áreas de Ensino Superior constantes no presente Edital.  
 

1.2. O presente Edital terá divulgação através do site da Prefeitura Municipal de Araruama 

(www.araruama.rj.gov.br).  
 

2. DAS INSCRIÇÕES  
 
2.1. Todas as informações referentes ao presente Edital de Inscrição estarão disponíveis no 

site da Prefeitura Municipal de Araruama, (www.araruama.rj.gov.br), sendo de inteira 
responsabilidade do candidato ao estágio acompanhar a divulgação de todos os atos, editais 

e comunicados referentes a inscrição. Além de ser responsabilidade do candidato fornecer 
telefone de contato e e-mail atualizado. 

 
2.2 A inscrição do candidato ao estágio implicará na aceitação das normas deste Edital e 
também estará vinculado às legislações que regem o programa, como também dos 

comunicados e outros informativos a serem eventualmente divulgados, estando o candidato 

ao estágio ciente de que todas as exigências deverão ser cumpridas, responsabilizando-se 

pela veracidade das informações prestadas. 
 

 2.3. Poderão se inscrever os estudantes, devidamente matriculados nos cursos de Ensino 
Superior em: 
 

 Administração 

 Fisioterapia 
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 Pedagogia (área pedagógica com alunos especiais) 

 Direito 

 Serviço Social 

 Psicologia 

 

3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  
 
3.1. No momento da inscrição, os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição 
constante no ANEXO I, bem como anexar no e-mail 

(estagioremunerado.pma@gmail.com) os seguintes documentos:  
 

a) RG  
b) CPF  

c) Comprovante de residência na cidade de Araruama  

d) Histórico do curso que frequenta  

e) Declaração de frequência, assinado pela instituição de ensino superior, com índice de 

aproveitamento do curso.  

 

4 . DA FORMA DE INSCRIÇÃO 

 

4.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas através do e-mail 

estagioremunerado.pma@gmail.com, devendo no “assunto” do e-mail constar o nome 

do candidato e o curso pelo qual deseja se candidatar ao estágio, no período de 

10/05/2021 a 20/05/2021. 

 

a) É necessário preenchimento e assinatura da Ficha de Inscrição, conforme modelo 

constante no Anexo I deste Edital, disponível para impressão no site 

(www.araruama.rj.gov.br), pelo próprio candidato ou por procurador, com 
instrumento de mandato particular, acompanhada de cópia legível de documento de 

identidade do seu procurador, sendo o candidato totalmente responsável pelas 
informações prestadas, devendo arcar com as consequências de eventuais erros de seu 

representante no preenchimento do formulário. 
 

b) Após o preenchimento e assinatura da Ficha de Inscrição, o candidato ou seu 

procurador deverá anexar, no e-mail (estagioremunerado.pma@gmail.com) 
juntamente com os documentos descritos nas alíneas dos itens 3.1 deste Edital. 

 

c) A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda 

oportunidade para entrega de documentos ou correção de dados, sendo o envio do e-
mail, o seu comprovante de inscrição. 

mailto:estagioremunerado.pma@gmail.com
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d) Os candidatos que prestarem qualquer declaração falsa ou inexata no ato da 

inscrição, ou caso não possam satisfazer a todas as condições enumeradas neste Edital, 
terão a inscrição cancelada e anulado todos os atos dela decorrentes. 

 

e) Toda documentação enviada na inscrição por e-mail, deverá ser apresentada 

original no ato de sua convocação, caso o candidato seja classificado e convocado 
para o estágio na Prefeitura Municipal de Araruama. 

 

f) Caso o candidato não apresente a documentação original no ato da convocação 

para o estágio, o mesmo será considerado INAPTO e desclassificado do Programa 

Araruama Estágio Remunerado 

 
 

5. DA CLASSIFICAÇÃO  
 
5.1. O critério de classificação será o maior percentual de aproveitamento do curso; 

 
 5.2. Será utilizado como critério para desempate na seguinte ordem: 

 

  O candidato ao estágio com maior número de disciplinas cursadas.  

 A maior idade do candidato ao estágio; 

 
5.3. A chamada respeitará as necessidades da Prefeitura Municipal de Araruama, no que se 

refere às diferentes listagens classificatórias quanto ao curso, bem como o número de vagas 
para cada modalidade.  

 
5.4. A classificação deste edital será utilizada para as chamadas que ocorrerão conforme 

necessidade da Prefeitura Municipal de Araruama. 
 

6. DA DIVULGAÇÃO, DOS RECURSOS E DA ESCOLHA DE VAGAS  
 
6.1. As listagens classificatórias preliminares serão publicadas no site da Prefeitura 

Municipal de Araruama (www.araruama.rj.gov.br), no dia 26/05/2021.  

 
6.2. O candidato que se julgar prejudicado poderá enviar pedido de reconsideração através 

de ficha, constante no ANEXO II, até às 16 horas do dia 27/05/2021, para o e-mail 

estagioremunerado.pma@gmail.com.  
 

6.3. A listagem classificatória final será publicada no site da Prefeitura Municipal de 

Araruama (www.araruama.rj.gov.br), no dia 31/05/2021.  
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6.4. A convocação para as vagas será realizada pelo site da Prefeitura Municipal de 

Araruama (www.araruama.rj.gov.br), sendo de inteira responsabilidade do candidato 

acompanhar a divulgação de todos os atos, editais e comunicados.  
 

7 . DAS VAGAS E BOLSA AUXÍLIO 
 

CURSO QUANTIDADE DE 

VAGAS 

BOLSA AUXÍLIO 

 ADMINISTRAÇÃO 08 R$ 600,00 

 FISIOTERAPIA 04 R$ 600,00 

 PEDAGOGIA (ênfase 
em alunos especiais) 

06 R$ 600,00 

 SERVIÇO SOCIAL 06 R$ 600,00 

 PSICOLOGIA 06 R$ 600,00 

 DIREITO 08 R$ 800,00 

 

 

8 . DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  
 

8.1. Todas as informações prestadas pelos candidatos são de inteira responsabilidade destes. 
 

8.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento do presente edital e valerá como 
aceitação tácita das normas presentes.  

 
8.3. Poderão inscrever-se estudantes que estejam devidamente matriculados e frequentando 
o ensino superior em instituições de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da 

Educação;  
 

8.4. A jornada de atividades será no máximo 6 (seis) horas diárias, não podendo ser 
superior a 36 (trinta e seis) horas semanais, conforme art. 4º, I do Decreto 65 de 29.04.2021.  

 
8.5. A Bolsa Auxílio será nos seguintes valores:  
 

a) R$ 600,00 (seiscentos reais) paras os estágios de Ensino Superior nos cursos de 

ADMINISTRAÇÃO; FISIOTERAPIA; PEDAGOGIA (ENFASE EM ALUNOS 

ESPECIAIS); SERVIÇO SOCIAL e PSICOLOGIA; 

 

 b) R$ 800,00 (oitocentos reais) para estágios do Ensino Superior no curso de DIREITO.  

 
8.6. O estágio não gerará vínculo empregatício de qualquer natureza.  
 

http://www.araruama.rj.gov.br/
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8.7. O Termo de Compromisso de Estágio poderá ser rescindido, em qualquer momento, 
quando houver insatisfação por parte da concedente quanto à comportamentos indevidos 

e/ou faltas do estudante no local de estágio.  
 

8.8. Os casos omissos serão resolvidos baseados na Lei Federal nº 11.788/2008.  
 

 
 

Araruama, 04 de maio de 2021. 

 

 

 

Martha Pavão 
Secretária Municipal de Administração 

Matrícula 9950469 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO – PROGRAMA “ARARUAMA ESTÁGIO REMUNERADO” 

 

 

Vaga Pretendida (1):  

Nome:   Nacionalidade  

Foto 
Endereço:   Nº. Apto: 

3x4 

Bairro: Cidade: Estado: CEP:   

Tel Residencial: Tel Recado/Nome:  Celular:   

Endereço Eletrônico (e-mail): 

Data de Nascimento:  Sexo:  Estado Civil:  

 

RG Nº. Órg. Exp.  Estado: Expedição: CPF Nº:  

 

Nome do Pai:__________________________________________________________________________________ 

 

Nome da Mãe:__________________________________________________________________________________ 

 

Instituição onde cursa o Ensino Superior: __________________________________________________________________________  
 

Período que está cursando: ________________________________ 

 
Ano da Conclusão: __________________________________ 

 

 
 

 

Araruama, _    _   de _______________________ de 2021. 
 

 

  _  _  _   

Ass. Candidato/Procurador 
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 ANEXO II 
 

 

RECURSO CONTRA A NÃO HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO E/OU ANÁLISE INCORRETA DOS 

DOCUMENTOS ENVIADOS 

Candidato:   

Nº. do documento de identidade:                                                                                                               

 
Vaga Pretendida:    

RAZÕES DO RECURSO: 
 

 

Araruama,  de  de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 
 

 

CRONOGRAMA 
 

 

10/05/2021 

A 

20/05/202 

Período de Inscrição 

 
No e-mail:  estagioremunerado.pma@gmail.com 

  

26/05/2021 Divulgação do RESULTADO PRELIMINAR 

ATÉ AS 16:00H 

DO DIA 

27/05/2021 

Período para PROTOCOLAR RECURSO através do e-mail 

estagioremunerado.pma@gmail.com 

 

31/05/2021 Divulgação do RESULTADO DE RECURSO 

31/05/2021 
Divulgação do RESULTADO FINAL DO PROGRAMA 

“ARARUAMA ESTÁGIO REMUNERADO” 

mailto:estagioremunerado.pma@gmail.com
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