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EDITAL N° 01 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEMPRO 

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

Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (SEMPRO) da Prefeitura Municipal de Juruti. 

O referido Edital selecionará os alunos devidamente matriculados no curso de Agronomia para 

executar um dos seguintes planos de trabalho: 

Plano de trabalho 1:  APOIAR NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADAS NAS 

DEPENDENCIAS DA SECRETARIA E EM CAMPO. Supervisor: Rodnei Bastos, Tito das Silva 

Batista, Lauriana Tyza Andriara Lima de Sousa.  

Planto de trabalho 2: ATUAR NOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 

AGROPECUARIO EXECUTADO PELA SEMPRO E APOIAR AQUELES QUE TEM A 

PARCERIA DA SECRETARIA.  Supervisor: Rodnei Bastos, Tito das Silva Batista, Lauriana Tyza 

Andriara Lima de Sousa. 

Plano de trabalho 3: ATUAR EM SERVIÇO ADMINISTRATIVO: Supervisor: Valbert 

Cruz Canto. 

Plano de trabalho 4: APOIAR EM SERVIÇO REALIZADO PELO S.I.M (SERVIÇO DE 

INSPERÇÃO MUNICIIPAL). Supervisor: Valbert Cruz Canto, Tito das Silva Batista, Lauriana 

Tyza Andriara Lima de Sousa.  

1. PÚBLICO ALVO  

1.1. Discentes de graduação do curso de Agronomia regularmente matriculados em 

Instituições de Ensino Superior (IES). 

1.2. Como requisitos necessários o candidato deverá ter disponibilidade para deslocamento à 

área rural, conhecimento básico do Windows e Pacote Office (Word, Excel e Power 

Point) comprovada, ter disponibilidade de 25 horas semanais para a realização do estágio 

pela parte da manhã e ter cursado o mínimo de 40% da carga horaria do curso de 

Agronomia; 
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1.3. Serão selecionados 6 estagiários (não remunerados). Aqueles que não forem aprovados, 

serão classificados, desde que apresentem os requisitos mínimos exigidos, e poderão ser 

convocados caso haja desistência daqueles que forem aprovados, seguindo a ordem de 

classificação. 

 

1.4. Os planos de trabalho serão realizados de forma presencial, devendo o estagiário estar 

disponível para a realização das atividades de campo estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Produção e Abastecimento de Juruti (SEMPRO).  

 

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO  

1ª Fase (eliminatória): As inscrições serão realizadas no período de (12 à 15 de setembro de 

2022), no horário das 08h às 14h, na recepção da Secretaria de Produção e Abastecimento, 

localizada na PA 257, KM 0, Bairro do Bom Pastor – Juruti/PA, onde os interessados receberão 

um protocolo de inscrição.  

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

DE JURUTI no dia 16/09/2022. Resultado da análise documental e curricular até no dia 

19/09/2022.  

Caso o candidato tenha sua inscrição indeferida, poderá entrar com recurso no dia 20/09/2022. 

Para isso, o candidato deverá preencher o formulário de recurso (Anexo A) e entregar na 

recepção da própria secretaria de Produção e Abastecimento.  

 

2ª Fase (eliminatória e classificatória): Os discentes serão avaliados, respeitados os critérios 

descritos a seguir no item 3.  
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3. A SELEÇÃO  

3.1. Deverá ser realizado até o dia 15 de setembro de 2022, até às 14: 00 horas, na recepção 

da Secretaria de Produção e Abastecimento (SEMPRO): o Currículos Lattes, o 

comprovante do coeficiente de desempenho do aluno na Instituição de Ensino Superior 

(IES) onde o aluno esteja matriculado, a declaração de matrícula na IES e a ficha de 

inscrição (que estará disponível na recepção da SEMPRO para preenchimento). O 

candidato deverá ficar atento ao horário de expediente da Secretaria. 

3.2. A entrevista presencial com os candidatos selecionados na primeira etapa será realizada 

no dia 21 de setembro de 2022, no Sala de Reunião da Secretaria de Produção e 

Abastecimento – SEMPRO. Tendo seu inicial a partir das 08:00.  

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)  1.0 

Entrevista presencial ( C2)  7.0 

Coeficiente de desempenho acadêmico (C3)  2.0 

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. 

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

NF = (CI x 1) + (C2 x 10) + (C3 x 1)  

     2 

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

3.7. Havendo desistência de um candidato aprovado, será convocado o próximo da lista de 

espera, de acordo com a ordem de classificação. 

3.8. Os recursos devem ser entregues pelos discentes interessados, de acordo com o 

cronograma do item 4, conforme o modelo anexo presente neste Edital, que também 

estará disponível na recepção da Secretaria de Produção e Abastecimento.  
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3.9. O resultado dos recursos será publicado no quadro de avisos da Secretaria e informado 

aos interessados pelo telefone e/ou e-mail informado no Formulário do Recurso (Anexo 

A). 

 

4. Do cronograma  

Publicação do Edital (Página do Facebook da SEMPRO) 12/09/2022 

Período de inscrições dos discentes (na recepção da 

Secretaria). 

12/09 a 15/09/2022 

Divulgação da lista de inscrições homologadas pelos docentes 

aos inscritos - 1°fase (quadro de avisos da SEMPRO e na 

página do Facebook da SEMPRO). 

16 a 18/09/2022 

Análise do Currículo Lattes. 19/09/2022 

Prazo para recursos à 1° fase. 20/09/2022 

Resultado dos recursos da 1° fase (a partir das 18:00 na página 

da SEMPRO no Facebook e no quadro de avisos). 

20/09/2022 

Divulgação do dia, horário da entrevista (quadro de avisos da 

SEMPRO e na página do Facebook da SEMPRO). 

20/09/2022 

Período de seleção de discentes (2º fase - entrevista). 21/09/2022 

Resultado Final (quadro de avisos da SEMPRO e na página do 

Facebook da SEMPRO). 

22/09/2022 

Início das atividades do estágio. 26/09/2022 

 

Endereço eletrônico Facebook da SEMPRO: https://www.facebook.com/sempropmj 

O horário de atendimento da SEMPRO é das 08:00 as 14:00. 

5. DOS RECURSOS 

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

das fases deverá entregar o recurso na recepção da Secretaria de Produção e Abastecimento, 

no período descrito no cronograma de recurso para cada fase conforme item 4.  

https://www.facebook.com/sempropmj
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5.2 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. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1. O discente candidato contemplado com a vaga de estágio obrigatório deverá ter ciência 

dos termos do Edital Nº 01/2022 – PSE SEMPRO. 

6.2. É de responsabilidade do candidato aprovado o cumprimento dos prazos junto a sua 

Instituição de Ensino Superior caso o estágio firmado seja contabilizado como estágio 

obrigatório. 

6.3. O período de duração do estágio será do dia 26/09/2022 a 26/03/2023 (6 meses). 

 

 

Juruti - Pará, 12 de setembro de 2022. 

 

 

________________________________________ 

FRANCIMAR DOS SANTOS BARBOSA  

Secretária Municipal de Produção e Abastecimento  

Decreto nº. 4513/2021 
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ANEXO A - Formulário de Recurso 

 

Entregar na recepção da Secretaria de Produção e Abastecimento, conforme cronograma do Edital. 

Nome  

Telefone  

E-mail  

Unidade 

Acadêmica 

 

Solicitação/ 

Justificativa 

 

 

 

 

 

 

Data: 

 

____________________________________ 

Assinatura 
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