
 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 01/SMECD/2014 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com amparo na Lei 11.788/2008 e Lei 

Complementar Municipal nº 13/2003, e Convênio nº.002/2014 de Estágio de Nível 

Superior firmado entre a UNEMAT, RESOLVE divulgar a abertura de inscrições e 

estabelecer normas para a realização de seleção de acadêmicos dos Cursos de História, 

Matemática e Química da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT para estágio nas escolas da rede Municipal na Sede do Município. 

 I – Disposições Preliminares 

1. O processo seletivo será realizado sob a responsabilidade Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT Campos de Matupá através da 

Comissão Formada pelos Coordenadores das Disciplinas História, Matemática e 

Química. 

2. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas e cadastro de reserva para 

estágio remunerado de estudantes que estejam regularmente matriculados nas 

Disciplinas dos cursos de História, Matemática e Química. Para desenvolver estágio 

com Alunos da Educação Insclusiva e Séries Finais do Ensino Fundamental. 

3. A Comissão de Seleção fará análise do Histórico Escolar entregue pelo 

estudante, adotando-se o critério de maior média aritmética das notas obtidas nas 

disciplinas cursadas. Para a elaboração da lista de classificação, que será feita em ordem 

decrescente. A Lista será encaminhada para Secretaria Municipal de Educação para as 

convocações necessárias para suprir as vagas existentes. 

4. A carga horária do estágio será cumprida no período matutino ou vespertino, 

sendo a jornada de 4 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais. 

5. O valor da bolsa de estágio é de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta) reais. 

6. Havendo disponibilidade de vaga e observada rigorosamente a ordem de 

classificação, o candidato será contatado via telefone ou através de e-mail, para 

apresentar na Secretaria de Educação para atribuição nas vagas existentes nas Escolas 

da Rede Municipal. 
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7. Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes 

critérios: 



                  I – estudante mais adiantado no curso; 

              

    II – estudante de maior idade 

8. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

9.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revoga das às 

disposições em contrário. 

 

C U M P R A – S E 

 

Matupá, 29 abril de 2014 

 

 

 

 

Adilton Pio da Silva Nogueira 

Secretário Municipal de Educação e Desporto 

 

 

 

 

 


