
 

 

 
PRORROGAÇÃO DE EDITAL: PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIÁRIOS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS Nº 002/2022 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Paragominas, no uso de suas atribuições legais, visando a 
contratação de estagiários, nos termos da Constituição Federal, Lei Federal nº 11.788/08 e em 
conformidade com a Resolução nº 004/2017-CMP, TORNA PÚBLICO que realizará PROCESSO 
SELETIVO para o preenchimento de vagas para o PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO  
para estudantes matriculados nas instituições de ensino superior em Paragominas/PA, nesta 
Casa de Leis, o qual reger-se-á pelas Instruções contidas neste Edital.  
1. DAS VAGAS  
1.1 . O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de estágio para estudantes 
matriculados nas instituições de ensino superior na cidade de Paragominas/PA, com carga 
horária semanal de 20 (vinte) horas, respeitando as necessidades da Câmara Municipal de 
Paragominas.  
 
1.2 . O estagiário receberá, durante o período em que estiver atuando no estágio conforme 
descrito na tabela abaixo:  
 

ESCOLARIDADE  CURSO  VAGAS  
DISPONÍVEIS  

VALOR DA BOLSA 
ESTÁGIO (R$) *  

SUPERIOR  DIREITO  01  776,04 

 

 1.3 . A supervisão de todos os atos do Processo Seletivo ficará sob a responsabilidade da 
Comissão Permanente de Supervisão de Estágio instituída pela Câmara Municipal de 
Paragominas.  
2 . DOS REQUISITOS AS VAGAS  
2.1 . São Requisitos para a Inscrição:  
a) Estar regularmente matriculado e ter frequência em instituição de ensino superior na cidade 
de Paragominas/PA a que se destina a vaga;  
b) Ser cidadão brasileiro ou naturalizado;  
c) Gozar de boa saúde física e mental;  
d) Estar em dia com o serviço militar (aos homens maiores de 18 anos);  
e) Estar no gozo dos direitos políticos (aos maiores de 18 anos); 
f) Não possuir condenações criminais ou antecedentes criminais incompatíveis com exercício das 
funções;  
g) Ser residente ou domiciliado no município de Paragominas/PA;  
h) Ter 18 anos completos na data da contratação;  
i) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.  
 
 
 



 

 

3 . VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)  
3.1 . Da vaga disponibilizada para estágio, 10% (dez por cento) serão reservadas para estudantes 
portadores de necessidades especiais (PNE), em conformidade com a Lei Federal nº 
11.788/2018; Como a disponibilização da vaga de da em unidade única, a preferencia se dará ao 
portador de necessidades especiais (PNE). 
 
3.2 . O candidato portador de necessidades especiais deverá concorrer com os demais, em 
igualdade de condições, de acordo com a legislação aplicável;  
 
3.3 . Para concorrer a uma dessas vagas o candidato portador de necessidades especiais deverá 
no ato da inscrição comprovar por meio de laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, 
atestando com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças - CID.  
 
3.4 . Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos 
demais candidatos com estrita observância da ordem de classificação.  
 
4 . DAS INSCRIÇÕES  

4.1 . As inscrições estarão abertas no período de 10.02.2022 a 24.02.2022, das 08 às 13 horas, na 
Câmara Municipal de Paragominas, localizada na Praça Célio Miranda, nº 120, CEP: 68.630-748, 
nesta cidade, telefone (91) 3729-7922.  
4.2. Documentos necessários para inscrição:  
- Declaração de Instituição de Ensino Superior comprobatório de matrícula do candidato;  
- Ficha cadastral devidamente preenchida, de acordo com modelo a ser fornecido pela Câmara 
Municipal no ato da entrega de documentos;  
- Um fotografia 3x4; - Atestado médico comprobatório de encontrar-se o candidato em gozo de 
boa saúde física e mental;  
- Fotocópias autenticadas, de Carteira de Identidade e do CPF;  
- Histórico Escolar.  
 
5. DO PROCESSO SELETIVO  
5.1. A seleção que trata este edital será executada pela Câmara Municipal de Paragominas em 
duas fases:  
I – 1ª Fase: Avaliação curricular, adotando-se o critério de maior média das notas obtidas mínimo 
média 7, para organização da lista de classificação, que será feita em ordem alfabética;  
II – 2ª Fase: Entrevista e/ou avaliação de habilidades, compatíveis com perfil exigido por diretoria 
da área de formação.  
5.2 Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes critérios:  
I – Estudante mais adiantado no curso;  
II – Estudante de maior idade.  
 



 

 

6. RESULTADO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA 1ª FASE  
6.1. A relação dos candidatos classificados na 1ª fase, será publicada no site 
https://camaraparagominas.pa.gov.br e será afixada no mural físico da Câmara Municipal de 
Paragominas, no dia 07.03.2022.  
6.2. O prazo para interposição de recurso contra resultado da 1ª fase será de 01 (um) dia útil, das 
8H às 13H, após a publicação.  
6.3. Os recursos deverão ser feitos por meio de requerimento e encaminhados para a Comissão 
Permanente de Supervisão de Estágio, sito a Praça Célio Miranda, nº 120, bairro Célio Miranda.  
6.4. O resultado publicado da 1ª fase poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos.  
 
7. CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE.  
7.1. Os candidatos selecionados na primeira fase serão convocados para segunda fase que 
consiste em entrevistas, sendo que essa convocação se dará por contato telefônico ou e-mail, 
pela Comissão Permanente de Supervisão de Estágio da Câmara Municipal de Paragominas.  
7.2. O não comparecimento sem justificativa na data agendada, acarretará na convocação do 
próximo classificado, voltando o candidato para a lista.  
 
8. RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO.  
8.1. A relação final dos selecionados será afixada no átrio de avisos da Câmara Municipal de 
Paragominas e publicada no site https://camaraparagominas.pa.gov.br no dia 14.03.2022. 
 
9.DISPOSIÇÕES FINAIS.  
9.1. O ato de inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação das condições 
estabelecidas neste edital;  
9.2. O estágio será regido integralmente pela Lei n° 11.788/2008 e suas eventuais alterações e 
Resolução nº 004/2017-CMP.  
9.3. O presente edital terá validade até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período;  
9.4. Serão convocados os classificados dentro do número de vagas previsto no item 1.2, bem 
como as demais vagas que, porventura, vierem a surgir durante sua vigência.  
9.5 Caso haja surgimento de novas vagas, poderão ser aproveitados os candidatos classificados 
no cadastro reserva desde que haja adequação entre os perfis da vaga e do candidato.  
 

Paragominas/PA, em 17 de Fevereiro de 2022 
 

 

_____________________________ 
TATIANE HELENA SOARES COELHO 

Presidente da Câmara Municipal de Paragominas 
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