
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EDITAL N° 3.272 - DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. 

JOSÉ LUIZ MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE ARUJÁ, USANDO DE SUAS 
ATRIBUiÇÕES LEGAIS, e conforme consta do processo administrativo nO 256.961/2016 

FAZ SABER QUE a Prefeitura Municipal de Arujá, através da Secretaria Municipal de 
Educação, autorizada pela Lei n° 1.705, de 03 de novembro de 2003, torna pública a abertura de inscrições 
para estágio remunerado na Secretaria Municipal de Educação. 

AREA CARGA IDADE BOLSA REQUISITOS VAGAS 
HORÁRIA MíNIMA ESTÁGIO MíNIMOS 

Pedagogia 25h semanais 18 anos R$ 937,00 Cursando a partir do 34 vagas e 
2.° semestre na data demais 
da convocação vagas que 

surgirem 

o presente edital terá validade até 31/12/2017, podendo ser prorrogado. Serão Convocados os classificados 
dentro do número de vagas previsto acima, bem como as demais vagas que porventura vierem a surgir 
durante sua vigência. 

As inscrições serão realizadas no período de 18 a 20 de Fevereiro de 2017, exclusivamente no site do CIEE 
via internet (www.ciee.org.br). 

Os candidatos inscritos deverão comparecer para entrevista, no dia 21 de Fevereiro de 2017, das 09hOO às 
11h30 e das 13hOO às 16hOO, munidos de: 

• Currículo 

• Comprovante de inscrição emitido pelo site do CIEE (constando o código de usuário do CIEE) 

• CPF (cópia e original) 

• RG (cópia e original) 

• Comprovante de Residência (cópia e original) 

• Declaração da Faculdade 

Local: 

Espaço Empreendedor, situado na Rua Adhemar de Barros, 60 - Jd. Modelo - Arujá 

Serão utilizados como critérios de Seleção, a entrevista e a análise de currículo, não cabendo recurso. 

O estágio tem duração de 25 horas semanais, distribuídas em 5 (cinco) horas diárias, de segunda a 
sexta-feira, em turnos a serem definidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

A convocação será publicada no pátio Municipal e o candidato terá 5 (cinco) dias para apresentação. O 
não comparecimento dentro do prazo implicará na desclassificação do candidato. 

As demais condições para atendimento ao Estágio constam da Lei Federal n.o 11.788, de 25 de 
setembro de 2008 e Decreto Municipal n.o 6.541 , de 04 de janeiro de 2016. 

Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de fevereiro de 2017. 
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