
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – ES 

GABINETE DO PREFEITO 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

         CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA 

Local do 

Estágio: 
Os estagiários selecionados irão atuar na Rede Municipal de Ensino. 

Cursos: 

Licenciatura Plena em: 

• Pedagogia 

• Educação Física 

• Psicologia 

e/ou cursando a segunda licenciatura sendo que a primeira seja Pedagogia. 

Carga Horária 

e Benefícios: 

05 (cinco) horas diárias, totalizando 25 (vinte e cinco) horas semanais. A bolsa auxílio é de R$ 

700,00. 

Procedimentos 

para Inscrição: 

Período de inscrição de 24 a 29 de Janeiro de 2020. 

As Inscrições devem ser feitas na própria Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC. 

No ato da inscrição, o estudante deve apresentar o “Formulário de Requerimento de Inscrição 

de Estágio” preenchido.  

Segue abaixo o formulário disponível para download e impressão. 

No momento da inscrição, o candidato deverá comprovar estar matriculado do 3º ao 7º período 

para o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, Educação Física e Psicologia e/ou cursando 

segunda licenciatura, sendo que a primeira seja Pedagogia. 

São requisitos para inscrição: 

I. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

II. Ter, na data da chamada para escolhas de vagas, a idade mínima de 18 anos completos; 

III. Possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos para a formação pleiteada; 

IV. Não enquadrar-se nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII e § 10 do Art. 37 da 

Constituição Federal de 1988, alteradas pela Emenda Constitucional N° 19/98;  

V. Enquadrar-se comprovadamente à previsão do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999 e suas alterações, no caso de candidato portador de deficiência; 

VI. Estar quite com as declarações eleitorais; 

VII. Estar em gozo dos direitos políticos; 

VIII. Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino. 

Etapas do 

processo:  

 

 

 

O Processo Seletivo simplificado será realizado nas seguintes etapas: 

� Declaração escolar atualizada, comprovação de matrícula e frequência a partir do 3º 

período; 

� Comprovação de Formação Complementar; 

A chamada dos classificados será no dia 31/01/20 no Auditório da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, situada na Alameda Santa Terezinha, N° 100 - Bairro Vila Landinha - CEP: 

29.800-000, Telefone - (027) 3756-7463, (antigo Colégio Santa Terezinha). 


