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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 

 

 

 
O presente edital tem como objetivo de tornar público às inscrições para a seleção de 

estagiário obrigatório, matriculado no curso de Agronomia ou Engenharia de Minas da 

UFOPA, do Campus Universitário de Juruti, para atuar nas atividades e projetos da SEMMA. 

Para atendimento das normas do EDITAL Nº 01/2022 – PSESEMMA/UFOPA para a execução dos 

planos de trabalho abaixo listados, no período de 26/09/2022 a 26/12/2022: 

Plano de trabalho 1 : A P O I A R  N A  A S S I S T Ê N C I A  T É C N I C A  E  

M O N I T O R A M E N T O  D E  C A M P O . Orientadores:  Patrícia Batista, Paulo Jorge Andrade  

e Manoel Diniz 

Planto de trabalho 2: APOIAR NAS ORGANIZAÇÕES DE OFICINAS  DE 

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, CONTATOS COM COMU NITÁRIOS, 

FORNECEDORES E OUTROS. Orientadora:  Hanna Belicha e Chayane Batista. 

Plano de trabalho 3 : ATUAR  EM SERVIÇO ADMINISTRATIVO :  Orientador:  Paulo 

Jorge Andrade 

Plano de trabalho 4: ATUAR NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO. 

Orientadora:  Verena Moura 

1. PÚBLICO ALVO 

1.1. Discentes de graduação da UFOPA do curso de Bacharelado em Agronomia ou 

Engenharia de Minas do Campus Regional de Juruti, regularmente matriculado. 

1.2. Colocar as habilidades requeridas conforme indicada no plano de trabalho da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Juruti – SEMMA. 

1.3. Serão selecionados 5 discentes (sem remuneração), sendo elas: 2 vagas para  o 

curso do Engenharia de Minas (Ampla concorrência) e 3 de Bacharelado em 

Agronomia, conforme especificado na descrição dos planos de trabalhos 

supracitados: 

1.4. Os discentes que não forem selecionados para as vagas de estágio obrigatório  

poderão atuar como voluntários, caso possuam interesse e disponibilidade. 

1.5. Os planos de trabalho serão desenvolvidos de forma presencial, sendo realizadas 

atividades na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Juruti (SEMMA). 

 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

2.1. 1ª Fase (eliminatória): As inscrições deverão serão realizadas por meio de endereço 

eletrônico –  https://forms.gle/Wvps2SmighgqFhm7A. Até 12/09/2022 às 23h59. 

A lista de homologação das inscrições será divulgada no site da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JURUTI e também no site da UFOPA no dia 13/09/2022.  

Resultado da análise documental e curricular até no dia 15/09/2022. Caso o 

candidato tenha sua inscrição indeferida, poderá entrar com recurso no dia 

16/09/2022. Para isso, o candidato deverá preencher o formulário de recurso 

(Anexo A) e enviar para o e-mail: meioambiente@juruti.pa.gov.br 

2.2. 2ª Fase (eliminatória e classificatória): Os discentes serão avaliados, respeitados 

os critérios descritos a seguir no item 3. 

 

https://forms.gle/Wvps2SmighgqFhm7A.%20Até%2012/09/2022
mailto:meioambiente@juruti.pa.gov.br
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3. DA SELEÇÃO 

3.1. O envio dos currículos Lattes e a declaração de matrícula atualizados deverá ser realizado no 

dia 12 de Setembro de 2022, até às 23h:59min, para o e-mail 

meioambiente@juruti.pa.gov.br . O e-mail deve ter o título: PROCESSO DE 

SELEÇÃO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA/2022. 

3.2.  A entrevista virtual com os candidatos selecionados será realizada no dia 19 de Setembro 

de 2022, sendo enviado o link até o dia 18 de Setembro de 2022, através do número de 

telefone  e email cadastro no ato da inscrição. 

3.3.  Os critérios da entrevista estão elencados na tabela abaixo: 

 

Serão avaliados critérios para a vaga de 

estagiário obrigatório 

Pontuação máxima 

Analise de Currículo (CI) 3.0 

Entrevista online ( C2) 7.0 

Total 10.0 
 

3.4. A tabela abaixo apresenta a pontuação para avaliação do currículo lattes. O currículo com 

maior nota receberá nota 10, enquanto subsequentes (em ordem decrescente) receberão notas 

proporcionais. 

  

FORMAÇÃO ACADEMICA COMPLEMENTAR 

Especificação da vaga  

 O candidato deverá estar matriculado regularmente no curso de Agronomia ou Engenharia 

de Minas da UFOPA, Campus Universitário de Juruti; 

Possuir disponibilidade para deslocamento à área rural 

Conhecimento básico, Windows e Pacote Office (Word, Excel e Power Point). 

Ter disponibilidade de 25 horas semanais para o estágio; 

 Deverá estar matriculado ou ter cursado 40% da carga horaria do curso de Agronomia ou 

Engenharia de Minas; 
 
 

3.5. A nota final será feita pela média ponderada, pela seguinte equação: 

NF = (CI x 1) + (C2 x 10) + (CI x 1) 

2 

3.6. Os candidatos serão classificados em ordem descrente de média. 

3.7. Havendo desistência do estágio obrigatório, o da fila de espera poderá assumir a 

vacância da cota. 

3.8. Recursos devem ser enviados pelos discentes interessados, de acordo com o 

cronograma a seguir, no modelo anexo a esta chamada, para o e-mail 

meioambiente@juruti.pa.gov.br . As respostas aos recursos serão enviadas em 

resposta  ao mesmo e-mail. 

mailto:meioambiente@juruti.pa.gov.br
mailto:meioambiente@juruti.pa.gov.br
mailto:agronomiacjur@ufopa.edu.br
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3.9 DO CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Publicação de editais no site da Prefeitura   09/09/2022 

Período de inscrições dos discentes no endereço eletrônico 07/09 a 12/09/2022 

Divulgação da lista de inscrições homologadas pelos 

docentes aos inscritos (1°fase) 

Análise do currículo lattes 

Prazo para recursos à 1° fase 

Divulgação do dia, horário e link da entrevista  

Período de seleção de discentes (2º fase - entrevista)  

Resultado Final 

 

Entrega dos documentos da UFOPA 

 

Início das atividades do estágio 

 

 

15/09/2022 

 

15/09/2022 

16/09/2022 

18/09/2022 

19/09/2022 

20/09/2022 

 

23/09/2022 

 

26/09/2022 

 

 

 

 

4. DOS RECURSOS 

Os discentes que desejarem impetrar recurso de acordo com o cronograma para cada umas 

das fases deverá mandar um e-mail para: meioambiente@juruti.pa.gov.br ,no período descrito no 

cronograma de recurso para cada fase conforme item 4. O título do e-mail deve ser RECURSO – 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA. 
4.1. Os recursos serão analisados quanto a sua procedência e caso seja aprovado o 

recurso, será emitido um novo resultado de acordo com a fase do edital. 

 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. O discente candidato e contemplado com a vaga de estágio obrigatório deverá ter 

ciências dos termos do Edital Nº 01/2022 – PSESEMMA/UFOPA e dos seus 

aditivos disponíveis no site:  

5.2. O aluno só receberá as documentacoes referente a comprovação das horas de estágio 

obrigatorio  após a avaliação e homologação dos documentos preenchido durante o 

estágio não remunerado. 

Juruti - Pará, 09 de Setembro de 2022. 

 

 

 ________________________________________ 

NAYME LOPES DOLZANE DO COUTO 

Secretária Municipal De Meio Ambiente 

Decreto nº. 4.495/2021 

mailto:meioambiente@juruti.pa.gov.br
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ANEXO A - Formulário de Recurso 

Enviar para meioambiente@juruti.pa.gov.br, conforme cronograma do Edital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Assinatura 

 
 

ANEXO B – Modelo de resposta aos recursos interpostos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Assinatura da equipe do estágio 

 

Nome 

Unidade 

Acadêmica 

Solicitação/ 

Justificativa 

Aos          dias do mês de 20       , no  (Local), 

reuniram-se os membros da equipe do projeto intitulado “Avaliação do 

desenvolvimento de diferentes cultivares de maracujazeiro no Oeste do Pará”, para 

analisar os recursos interpostos à fase  . 
Parecer 

O(a) discente  pediu / 

alegou e após, verificação com base nos 

  , deliberou-se por . 

Resultado ( ) Deferido ( ) Indeferido 

mailto:meioambiente@juruti.pa.gov.br
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