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Edital nº 01/2022 de 21 Junho de 2022 – 
Seleção para o preenchimento de vagas e 
formação de cadastro de reserva do 
Programa Municipal Bolsa Estágio. 
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EDITAL N° 01 DE 21 DE JUNHO DE 2022 
 

 

SELEÇÃO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
DO PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO 

- CURSO DE PEDAGOGIA - 
 
 
 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, instituída e designada pelo Decreto nº 339, de 22 de Julho de 2021, 

publicado na Edição nº 7894 do Diário Oficial do Município, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com a Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 e a Lei Municipal nº 1.605 de 13 de 

maio de 2021, TORNA PÚBLICA a abertura de Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro 

de reserva do Programa Municipal Bolsa Estágio, o qual se regerá pela legislação vigente e as instruções 

especiais contidas neste Edital sob a condução e supervisão da presente Comissão. 

Considerando a necessidade do serviço de apoio à docência na Rede Municipal de Ensino, publica-se o 

presente Edital, nas seguintes condições: 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
1.1 Os/As candidatos/as deverão ser estudantes brasileiros/as regularmente matriculados/as em curso de 

GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA em Instituições de Ensino Público ou Privado, devidamente reconhecidos 

pelo MEC, com frequência efetiva. 

1.2 Para seleção, os/as estudantes do Ensino Superior devem ter concluído o terceiro semestre acadêmico, 

com comprovação de matrícula a cada início de semestre letivo, para manutenção da Bolsa Estágio. 

1.3 O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação do resultado final. 

1.4 Os/as candidatos/as selecionados/as formarão um cadastro reserva cuja admissão estará condicionada 

à liberação e/ou o surgimento de vagas, conforme interesse da Administração Pública Municipal. 

1.5 O Programa Municipal Bolsa Estágio não possui natureza salarial, visando o desenvolvimento do 

acadêmico para a vida cidadã e para o trabalho. 

1.5.1 Para participar do Programa Municipal Bolsa Estágio, o/a estagiário/a deve pertencer a uma 

Instituição de Ensino de Nível Superior, que já tenha realizado convênio com o Município de Santo 

Antônio de Jesus/BA e preencher os requisitos objetivos previstos no presente Edital. 

1.5.2 O/A estagiário/a selecionado na forma do presente Edital receberá uma bolsa cujo valor 

corresponde a 85% (oitenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente para os estudantes do Ensino 

Superior, acrescido de auxílio transporte no valor vigente equivalente ao praticado para o servidor 

municipal; 

1.5.3 Fica vedada a concessãode qualquer auxílio adicional para o/a estagiário/a, com exceção do previsto 

no Edital. 
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1.5.4 Não serão admitidos no Programa Bolsa Estágio servidores titulares de matrícula ativa nos quadros 

permanente ou temporário do Município de Santo Antônio de Jesus, salvo sob o título de estágio 

obrigatório, não remunerado por bolsa. 

1.5.5 A jornada semanal da atividade de estágio é de 20 (vinte) horas, distribuídas no turno oposto ao da 

matrícula do/a estagiário/a, nos cinco dias úteis da semana. 

1.5.6 O local de estágio do Programa Municipal Bolsa Estágio para os estagiários de Pedagogia 

selecionados na forma desse edital é uma das Unidades Escolares Municipais, urbanas ou do campo, 

vinculadas à Secretaria Municipal da Educação. 

1.6 Não será permitida a concessão concomitante de mais de uma Bolsa Estágio pelo/a mesmo/a 

estagiário/a. 

1.7 Todas as informações e resultados do presente processo seletivo serão publicados exclusivamente no 

Diário Oficial do Município, Portal da Transparência, no endereço eletrônico 

https://sai.io.org.br/ba/santoantoniodejesus/site/DiarioOficial 

2 DO CADASTRO DE RESERVA  

 
2.1 A presente seleção visa à composição de cadastro de reserva, composto por todos os/as candidatos/as 

classificados/as, cuja convocação será conforme necessidade da Administração Pública na vigência do 

certame. 

2.2 Quando convocados/as, os/as candidatos/as classificados/as deverão se apresentar no Setor de Estágio 

responsável pelo Programa Municipal Bolsa Estágio, conforme edital de convocação, entregar 

documentação e assinar Termo de Aceite das Atividades de Estágio. 

2.3 Compete à Administração Pública a designação da unidade de estágio, bem como o reordenamento 

desta para outra unidade no curso do período contratado, conforme interesse. 

 

3 DO REGIME JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO  

 
3.1 Aplica-se a presente Seleção Pública Simplificada o disposto na Lei Federal nº 11.788 de 25 de 

setembro de 2008 e a regulação do Programa Municipal Bolsa Estágio prevista na Lei Municipal nº 1.605, 

de 13 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial do Município de Santo Antônio de Jesus/BA, Edição nº 

7681, do dia 14/05/2021, às fls. 2-5, sem prejuízo das disposições previstas nos diplomas legais e 

regulamentares em vigor, bem como o disposto no presente Edital nº 01/2022. 

3.2 As disposições gerais do Estágio, as obrigações da Instituição de Ensino, da Parte Concedente e do 

Estagiário, previstas na legislação em vigor, deverão constar expressamente no Convênio firmado entre 

Município e Instituição de Ensino e também no Termo de Compromisso de Estágio-TCE. 

3.3 Compete ao Setor de Estágios responsável pelo Programa Municipal Bolsa Estágio a conferência da 

documentação apresentada para que seja firmado o Termo de Compromisso de Estágio, após verificação 

da     documentação e do Seguro Obrigatório. 
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3.4 O Termo de Compromisso de Estágio poderá ser rescindido a qualquer tempo em função do interesse da 
Administração pública. 

 
 

4 DAS INSCRIÇÕES  
 

4.1 Taxa de inscrição: ISENTO/A. 

4.2 A inscrição do/a candidato/a implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.3 As inscrições deverão ser efetuadas, única e exclusivamente, através da INTERNET, no endereço 

eletrônico http://suporte.saj.ba.gov.br/bolsa-estagio/ por meio do preenchimento do Formulário 

Eletrônico de Inscrição, devendo o/a candidato/a realizar o envio de toda a documentação para inscrição 

no Formulário, conforme instruções contidas no presente Edital. 

4.3.1 Serão consideradas apenas as inscrições recebidas a partir do dia 21/06/2022 até 23h59min do dia 

03/07/2022 

4.3.2 Não serão validadas as inscrições efetuadas fora do prazo e a Administração Pública não se 

responsabiliza por eventuais problemas relacionados ao envio eletrônico da documentação do/a 

candidato/a. 

4.4 Os documentos relacionados abaixo deverão ser encaminhados por upload no Formulário Eletrônico de 

Inscrição, em arquivo único, no formato Portable Document Format (PDF), obedecendo à sequência: 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e enviada; 

b) Documento oficial com foto: carteira de identidade (RG) ou de habilitação e o Cadastro de Pessoa Física 

do Ministério da Fazenda (CPF) digitalizados em frente e verso legível; 

c) Comprovante de matrícula ou atestado/declaração da Instituição de Ensino Superior devidamente 

assinado e carimbado pela Secretaria da Instituição de Ensino, expedida no máximo há 60 (sessenta) dias da 

data de inscrição; 

d) Histórico Acadêmico assinado e carimbado contendo as notas dos semestres concluídos até a data de 

inscrição e/ou Coeficiente de Rendimento (CR); 

e) Para candidatos/as com deficiência, anexar atestado médico legível com descrição do CID, assinatura e 

carimbo do médico que atestará a condição alegada, para fins da opção pelo regime de cotas nessa 

categoria, cujo percentual reservado é 5% (cinco por cento) das vagas totais declaradas. 

4.5 Detectada a falsidade de qualquer informação inserida pelo/a candidato/a no Formulário Eletrônico de 

Inscrição, ou documentação incompleta, rasurada, ilegível e indevidamente preenchida, este/a será 

eliminado/a do processo seletivo, sendo-lhe assegurado/a o contraditório e a ampla defesa. 

4.6 A Comissão não se responsabiliza por inscrição não recebida em tempo hábil ou por quaisquer fatores 

que impossibilitem o cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital. 

4.7 O/A candidato/a terá apenas uma inscrição avaliada, para fins de homologação, 

4.8 Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste edital. 
 

5 DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS/AS CANDIDATOS/AS  

http://suporte.saj.ba.gov.br/bolsa-estagio/
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5.1 A presente Seleção Simplificada compreende em fase única, a partir da conferência dos documentos 

enviados no Formulário de Inscrição. 

5.2 A classificação será pontuada pelo ranqueamento a partir do desempenho acadêmico do/a estudante, 

obtido pelo Coeficiente de Rendimento (CR). 

5.3 Todos/as os/as candidatos com CR igual ou superior a 6,0 (seis) estarão classificados nos termos do 

presente Edital, integrando assim o cadastro de reserva de estagiários de Pedagogia. 

5.4 O preenchimento das vagas obedecerá à classificação. 

5.5 Compete à Comissão Coordenadora do Processo Seletivo do Programa Municipal Bolsa Estágio a 

condução de todas as fases da seleção do presente edital. 

 

6 CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

6.1 Em caso de empate na classificação, terá preferência o/a candidato/a que, na seguinte ordem: 

6.1.1 Tiver no semestre mais adiantado; 

6.1.2 Tiver maior idade. 
 
 

7 DOS RECURSOS  

7.1 Recursos sobre os resultados da Seleção poderão ser interpostos pelos/as candidatos/as, obedecendo 

o prazo de 01(um) dia útil, a contar do dia da publicação. 

7.2 Os recursos deverão ser encaminhados conforme Formulário de Recursos (Anexo II) deste Edital, para 

o e-mail: recursosbolsaestagio@gmail.com no período de 01(um) dia útil a contar da publicação do 

resultado. 

7.3 Os recursos deverão ser objetivos e claramente fundamentados, contendo a indicação da pontuação 

lançada, acompanhada das razões do mesmo com solicitação de reconsideração da classificação. 

7.4 Não serão analisados recursos interpostos contra resultado de outros/as candidatos/as. 

7.5 Os julgamentos dos recursos serão publicados, exclusivamente no Diário Oficial do Município, Portal da 

Transparência, no endereço eletrônico: http://www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br/diarioOficial, em até 

01 (um) dia útil das suas interposições. 

 
 

8 DO RESULTADO  

8.1 A classificação final dos candidatos poderá ser publicada a qualquer momento, após o encerramento 

dos prazos de publicação de eventuais decisões de recursos, conforme disposto no presente Edital. 

 
 

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 Em qualquer momento da presente Seleção Pública Simplificada ou após a sua realização, caso sejam 

detectadas omissões ou inverdades nas informações de inscrição, documentos ou do descumprimento das 

normas instituídas no presente Edital e na legislação pertinente, o/a candidato/a será eliminado/a do 

certame ou terá seu Termo de Compromisso de Estágio sumariamente cancelado, sem prejuízo das ações 

de natureza cível e criminal cabíveis. 

mailto:recursosbolsaestagio@gmail.com
http://www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br/diarioOficial
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14.2 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o/a candidato/a conhece as presentes instruções 

e de que aceita as condições da Seleção Pública Simplificada, tais como se acham estabelecidas na 

legislação pertinente e neste Edital. 

14.3 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em 

caráter irrecorrível à Comissão Coordenadora da Seleção. 

14.4 O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia, em 21 de Junho de 2022. 

 

 
MEIRE LANDE SILVA DOS SANTOS ALMEIDA 

Presidente da Comissão Coordenadora 
do Processo Seletivo de Estágio 

Decreto nº 339 de 22/07/2021 - DOM SAJ Ed. 7894, fls. 2-3. 
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EDITAL Nº 01/2022 DE 21 DE JUNHO DE 2022 

 

SELEÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS E 
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO 

PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO 

- CURSO DE PEDAGOGIA - 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 
 
21/06/2022 ATÉ 03/07/2022 

EVENTO 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 
 
ATÉ 10/07/2022 

 
 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO  

 
 
EM 24 HORAS APÓS A 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

 
 
 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
 
EM 24 HORAS APÓS A 
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO 

 
 
 
RESPOSTA AO RECURSO 

 
 
ATÉ 15/07/2022 

 
 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO 
PROCESSO SELETIVO 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 

NOME DO CURSO  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

DATA ASSINATURA DO/A CANDIDATO/A 

RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO 

 
EDITAL Nº 01/2022 DE 21 DE JUNHO DE 2022 

 
SELEÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS 
E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO 

PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO 
- CURSO DE PEDAGOGIA - 

 
 

 ANEXO II 
 FOLHA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
À BANCA EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA 

ESTÁGIO 

 

Na qualidade de candidato/a regularmente inscrito/a no Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 

01/2022, cujo objeto é o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Programa 

Municipal Bolsa Estágio, devidamente matriculado/a e com frequência regular na Instituição de Ensino e 

curso abaixo informados: 
  

 

Vem requerer REVISÃO do Resultado Preliminar ☐ 1ª ETAPA / ☐ 2ª ETAPA do Certame, sob os 

argumentos que a seguir apresenta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pede e aguarda deferimento. 

 

 


