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PROCESSO SELETIVO - 03/2017 - ESTUDANTES PARA ESTÁGIO
Ata O1 da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, nomeado pela
Portaria Municipal n° 543, de 17/0112017. Esta Comissão reuniu-se na data de
vinte e um de julho de dois mil e dezessete, às dez horas, na sala do
Departamento de Informática, do prédio da Prefeitura de Quevedos, situado à
Rua Humaitá, 69, para deliberar e decidir sobre prorrogação e/ou reabertura das
inscrições para-eandidatos no Processo Seletivo de Seleção de Estudantes para
Estágio n" 03/2017. Tendo em vista que, durante o período de inscrições para o
Processo supra mencionado, de 13 a 19 de julho de 2017, houve cinco
inscrições, das quais somente um dos inscritos atende aos requisitos do Edital,
para o provimento das duas vagas imediatamente necessárias. Estas duas vagas
são destinadas a estágios nas escolas no interior do Município, no turno da
c,. l!Janhã, portanto não podendo
ser preenchidas por estudantes do ensino médio,
que estudam neste mesmo turno. Ainda, foi noticiado a esta Comissão que, em
tese, os estudantes do EJA, que estudam a noite, não tomaram conhecimento das
inscrições para participar do presente Processo. A necessidade de estar
disponível para estágio no turno da manhã consta do item 2.1 do Edital. Conclui
e decide, esta Comissão, tendo em vista que somente um dos inscritos poderá
preencher as vagas de provimento imediato, pela reabertura das inscrições a
partir do dia 31/07/2017, quando poderá ser noticiado na sala de aula dos
estudantes do EJ A, os quais podem trabalhar no turno da manhã. As datas
constantes do Edital do presente processo serão redefinidas e devidamente
pu~licadas. Nada a mais havendo. a _co ta»~avramos JY)pre~ent<p1atadque,y;í
~ssmada pelos membros des Corrussao. '!Ilf'4 {j/f 1/7 {Y.« e eq[p
t.A1Ma' eJ,/
Jili14NO ~ré2S.
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