
 

 

 
 
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM 
Rua Comandante Salomoni, 21 – Centro 
99700-078 – Telefone: (54) 2107-7100 
 

Alterado conforme retificação 001. 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO nº 001/2021 
 
 
 

ABRE INSCRIÇÕES E FIXA NORMAS 
RELATIVAS AO PROCESSO SELETIVO 
PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
EM CARÁTER TEMPORÁRIO NA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
ERECHIM – RS. 

 
 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, Estado do Rio 
Grande do Sul, Senhora ANA LUCIA SILVEIRA DE OLIVEIRA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com a Lei nº. 11.788, 
de 25 de setembro de 2008, Lei Municipal nº. 3.671, de 26 de novembro de 2003, 
na Lei Nº 4.919 de 12 de abril de 2011, na Lei 5.348 de 30 de abril de 2013,  torna 
público para o conhecimento dos interessados, que estão abertas, no período 
de 02 de abril de 2021 a 26 de abril de 2021, as inscrições  ao PROCESSO 
SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, em caráter temporário para 
atuação na Câmara Municipal de Vereadores de Erechim  - RS, em consonância 
com a legislação municipal vigente e com o disposto neste Edital e demais 
normas atinentes. 

 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 – O Processo Seletivo é regido por este Edital e pelas normas de Direto 
aplicáveis. Supervisionado por comissão designada pela Presidente da 
Câmara, essa constituída de servidores públicos, preferencialmente do 
quadro de efetivos, e executada, pela empresa contratada para esse 
certame. 



 

 

1.2 – Poderão se inscrever os estudantes que estiverem, regularmente 
matriculados até a data da publicação deste edital, no Ensino Médio Regular 
e Ensino Superior em instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo 
Ministério da Educação. 
 
1.3 – A seleção das vagas deste Processo Seletivo, conforme se estabelece neste 
Edital, compreenderá avaliação de conhecimentos através de prova objetiva e 
prova de prática, de acordo com as peculiaridades, e especificidades de cada 
vaga em seleção. Dada da seguinte forma: 
 
a) Prova Objetiva: De caráter classificatório, para as cursos de nível médio 
e superior. 
 
b) Prova Prática: De caráter classificatório, para estudantes matriculado no 
curso de Comunicação Social. 
 
1.4 - A classificação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a sua 
contratação, mas apenas a expectativa de ser contratado, dentro das vagas 
previstas e as que surgirem, de acordo com a necessidade da Câmara Municipal, 
respeitada a ordem de classificação. 
 
1.5 – O prazo de cada estágio concedido pela Câmara de Vereadores não poderá 
exceder a 2 (dois) anos. 
 
1.6 – O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera, 
para 
a Câmara Municipal, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos 
classificados. 
 
1.7 – O Estágio terá jornada de 20 (vinte) horas semanais, de segunda à sexta 
feira, em horários e turnos definido no capítulo II do edital. 
 
1.8 – O valor do auxílio transporte corresponderá a R$ 6,40 (seis reais e quarenta 
centavos) por dia estagiado. Apenas para quem reside a mais de 1000 (mil) 
metros da sede da Câmara Municipal de Vereadores. 
 
1.9 – O estagiário terá direito a seguro contra acidentes pessoais, conforme Lei 
11.788 de 25 de setembro de 2008. 
 
1.10 - É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 
preferencialmente durante suas férias escolares. 



 

 

 
1.11 – O estagiário não fará jus a outros benefícios, tais como: auxílio 
alimentação; auxilio saúde e similares. 
 
1.12 – O recebimento da bolsa estágio, do vale transporte e de qualquer outro 
benefício concedido ao estudante não caracterizará vínculo empregatício, de 
acordo com a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. 
 
1.13 - O presente edital será publicado no sítio https://www.erechim.rs.leg.br/ 
e https://portal.agenciatubazul.com.br/ 
 
CAPÍTULO II 
DOS CURSOS, DAS VAGAS E DAS HABILITAÇÕES 

 
2.1 – Este Processo Seletivo destina-se à seleção de candidatos para o 
preenchimento de vagas existentes nesta data e mais as que vagarem ou que 
forem criadas no decorrer do período de validade do processo seletivo.  
 
2.2 – Os cursos, as vagas, habilitação, a jornada semanal de trabalho e o valor 
do vencimento inicial estão relacionados e detalhados no quadro abaixo: 
 
 

Identificação dos 
Cursos 

Nº 
Vagas 

Habilitação Carga 
Horária 

Semanal 

Venciment
o Inicial – 

R$  

1) Ensino Médio (turno matutino) 1 + CR Ensino Médio 20 h/s 824,81 

2) Ensino Médio (turno Vespertino) 1 + CR Ensino Médio 20 h/s 824,81 

3) Ensino Superior (turno matutino) 1 + CR Ensino Superior em 
qualquer área 

20 h/s 949,76 

4) Ensino Superior (turno Vespertino) 1 + CR Ensino Superior em 
qualquer área 

20 h/s 949,76 

5) Ensino Superior Curso de 
Comunicação Social (turno 
matutino) 

1 + CR Ensino Superior, 
matriculado no curso 
de comunicação social 

20 h/s 949,76 

6) Ensino Superior Curso de 
Comunicação Social (turno 
vespertino) 

1 + CR Ensino Superior, 
matriculado no curso 
de comunicação social 

20 h/s 949,76 

7) Ensino Superior Curso de Direito 
(turno matutino) 

1 Ensino Superior, 
matriculado no curso 
de Direito 

20 h/s 949,76 

8) Ensino Superior Curso de Direito 
(turno vespertino) 

1 Ensino Superior, 
matriculado no curso 
de Direito 

20 h/s 949,76 



 

 

2.2.1 – O candidato poderá se inscrever a somente 1 (uma) das vagas 
estabelecidos nos quadros do item 2.2, deste Edital. 
 
 
 
2.3 – Das Vagas Reservadas a Portadores de Necessidades Especiais: 
 
2.3.1 – Serão reservados 10% (dez por cento) do total de vagas para os 
candidatos que se declararem Pessoas com Deficiência (PCD), na forma do § 5º 
art. 17 da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. 
 
2.3.2 - Para concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência, o 
candidato deverá: 
 
a) Preencher e assinalar o campo destinado aos portadores de deficiência no 
Formulário de Inscrição; 
 
b) Laudo Médico (cópia legível autenticada), com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a 
provável causa da deficiência, cuja data de expedição não seja superior a 90 dias. 
E enviar para: tubazulagencia@gmail.com até o dia 26 de abril de 2021. 
 
2.3.3 – O candidato portador de necessidades especiais, respeitadas as 
condições dispostas em lei, participará do Processo Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo da prova 
escrita, à avaliação e aos critérios de aprovação, bem como, ao horário, ao local 
de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. 
 
2.3.4 – Na sua inscrição, o portador de necessidades especiais deverá indicar no 
espaço apropriado, constante da Ficha de Inscrição, as condições especiais para 
realizar as provas. 
 
2.3.5 – Os portadores de deficiência integrarão lista de chamada especial e 
figurará também na de classificação geral. 
 
2.3.6 - Será convocado para nomeação no mínimo 1 (um) candidato classificado 
na referida lista, a cada 10 (dez) candidatos chamados pela classificação geral. 
 
2.3.7 - O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar 
esta condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO III 
DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrição para o Processo Seletivo estarão abertas durante o período de 
02 de abril de 2021 a 26 de abril de 2021, exclusivamente via internet através 
do endereço eletrônico https://portal.agenciatubazul.com.br/ 
 
3.1.1 - Para inscrever-se via internet o candidato deverá: 
 
a) Acessar o site https://portal.agenciatubazul.com.br/ (Processo Seletivo Aberto) 
e clicar no link correspondente ao Processo Seletivo da Câmara Municipal de 
Vereadores de Erechim/RS; 
 
b) Ler atentamente o Edital de Processo Seletivo; 
 
c) Criar senha pessoal e posteriormente Preencher o Formulário de Inscrição e 
transmitir os dados pela internet; 
 
d) Imprimir o comprovante de inscrição; 
 
3.2 – Não haverá cobrança de taxa de inscrição; 
 
3.3 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital e das decisões que possam ser 
adotadas pela Comissão de Processo Seletivo, ou pela empresa contratada para 
a coordenação e operacionalização das fases do Processo Seletivo, inclusive dos 
requisitos exigidos no momento da admissão e seus subitens, deste Edital, em 
relação aos quais não poderão alegar desconhecimento. 
 
3.4– As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, podendo ser excluído do certame aquele que 
efetivar a inscrição com dados incorretos, bem como aquele que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
 
3.5 – Não será admitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional, bem 
como não será permitida a juntada a posterior de documentos. 
 
3.6 - A candidata que tiver necessidade de amamentar, deverá levar 
acompanhante maior de 18 anos, o qual permanecerá em sala reservada para 
essa finalidade. O tempo dispensado para a amamentação não será acrescido ao 
tempo normal de realização da prova. 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO IV 
 

DAS PROVAS 
 
a) Este Processo Seletivo constará de provas escritas/objetivas a serem 
aplicadas a todos os candidatos às vagas deste Processo Seletivo e de 
Prova Prática, apenas para estudantes matriculado no curso de 
Comunicação Social. 
 
4.1 – Da Prova escrita: 
 
4.1.1 – A prova escrita será obrigatória a todos os candidatos, independente do 
cargo ou de qualquer outra condição. 
 
4.1.2 – A prova escrita será aplicada no dia 16 de maio de 2021, das 09h às 
12:00h horas. A aplicação da prova poderá ser prorrogada, atendendo as 
medidas de segurança sanitárias da COVID-19. 
 
4.1.3 – O local da provas objetiva será divulgado no edital de publicação da 
homologação das inscrições deferidas. 
 
4.1.4 – A prova escrita, com duração de 03 (três) horas, do tipo múltipla escolha, 
sendo subdivida em quatro alternativas, A, B, C, D, das quais somente uma 
deverá ser assinalada como correta. 
 
4.1.5 – O Caderno da prova identificará, pela impressão original, o cargo ao qual 
se destina orientações objetivas aos candidatos, as questões, em ordem 
numéricas crescentes observadas as disposições do item “4.1.4”, com divisão 
clara e acentuada para cada área da prova. 
 
4.1.6 – As questões da prova escrita serão respondidas em cartão-respostas, 
fornecido aos candidatos junto com o caderno de prova. Os candidatos utilizar-
se-ão, para indicar suas respostas, exclusivamente de uma caneta esferográfica 
de escrita na cor azul ou preta. 
 
4.1.7 – Será(ão) considerada(s) errada(s), com atribuição de nota 0 (zero), a(s) 
questão(ões) que no cartão-respostas, contenha(m): 
 
a) emenda(s) e/ou rasura(s); 
 
b) mais de uma opção de resposta assinalada; 
 
c) em branco, sem nenhuma alternativa assinalada; 



 

 

d) assinalada(s) com lápis, de qualquer espécie, caneta não esferográfica, ou com 
escrita em cores que não sejam preta ou azul. As respostas serão assinaladas, 
exclusivamente, na forma orientada no próprio cartão-respostas, consideradas 
como se erradas as que não atenderem à referida orientação. 
 
4.1.8 – Os candidatos deverão comparecer, para a prova escrita, no local 
determinado, com a antecedência de 30 (trinta) minutos, munidos do 
comprovação da inscrição, e documento com foto, para orientar-se e localizar a 
sala em que prestará prova e acomodar-se adequadamente. 
 
4.1.9 – Para fins de identificação, dos candidatos, deverão comparecer no dia da 
prova, preferencialmente, com Carteira de Identidade – RG. 
 
4.1.10 – Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da 
realização da prova, documento original de identidade, por motivo de perda ou 
furto, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão 
policial e outro documento com foto. 
 
4.1.11 – O candidato que não comparecer ao local da prova no horário previsto 
nos itens “4.1.2”, ou não se identificar, nos termos descritos nos itens “4.1.10”, 
acima, será eliminado deste Processo Seletivo. 
 
4.1.12 – Não haverá segunda chamada, estando automaticamente 
desclassificado o candidato que se apresentar no local da prova escrita, sem a 
observância ao horário e às condições estabelecidas nos itens anteriores. 
 
4.1.13 – Cada candidato, juntamente com o caderno de prova, receberá um 
cartão-respostas, que não poderá ser substituído, em hipótese alguma. 
 
4.1.14 – O cartão-resposta conterá orientações objetivas acerca de seu 
preenchimento, a ordem crescente das questões, com as colunas verticais 
contendo as opções para as respostas e, ainda: 
 
a) Será identificado com o nome do candidato, número de inscrição; 
 
b) as alternativas identificadas pelas primeiras letras do alfabeto, dispostas em 
quadrículas próprias, para cada uma das questões e estas em ordem crescente; 
 
c) o local para a assinatura do candidato; 
 
d) o local para o visto de membros da empresa contratada para o procedimento 
de provas e do(s) Fiscal(is) de Provas. 
 
4.1.15 – Durante a realização das provas é vedada a consulta a pessoas alheias 



 

 

ao processo, ou a outros candidatos, a livros, revistas, folhetos ou anotações, 
bem como, a utilização de máquina de calcular ou de outros aparelhos 
eletrônicos, inclusive de comunicação, sob pena de eliminação do candidato do 
processo. Antes da entrega, aos candidatos, do caderno de prova e do 
cartãorespostas, os candidatos depositarão em local apropriado materiais, 
pastas, bolsas, aparelhos de telefone celular, ou quaisquer outros pertences que 
não lhe 
sejam necessários no decorrer da prova. A negativa na atenção ao disposto neste 
item importará na eliminação do concorrente. 
 
4.1.16 – O candidato, ao encerrar a prova, e antes de se retirar do local de sua 
realização, entregará ao(s) fiscal(ais), o cartão-respostas e o caderno de prova. 
Caso não o faça, será automaticamente eliminado do Processo seletivo. 
 
4.1.17 – O candidato não poderá sair da sala, pela conclusão da prova, antes de 
transcorrida 1 (uma) hora do seu início. 
 
4.1.18 – O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, 
ou pretexto, portando material de prova (caderno de prova e/ou cartão-respostas). 
Havendo necessidade de ausentar-se da sala de prova, durante sua realização, 
somente poderá fazê-lo por motivo justificável e se acompanhado de um fiscal. 
 
4.1.19 – Permanecerão na sala de provas os (3) três últimos candidatos. Os 
últimos três candidatos a entregar o cartão-respostas, assinarão a ata, a(s) lista(s) 
de presença dos candidatos daquela sala e rubricarão, no verso, todos os 
cartões-respostas, dos candidatos que prestaram prova na respectiva sala. 
 
4.1.20 – Concluído os serviços relativos à prova escrita, em cada uma das salas, 
será lavrada ata circunstanciada, que será subscrita pelos três últimos 
candidatos, pelo(s) respectivo(s) fiscal (ais) de provas e pelos membros 
presentes, da Comissão Especial do Processo Seletivo. Nesta ata deverá constar, 
dentre outras informações as ocorrências havidas durante a aplicação das provas 
ou referente ao preenchimento dos cartões. 
 
4.1.21 – Adotadas as providências previstas anteriormente, acima, os 
cartõesrespostas, de cada uma das salas de provas, serão acondicionados em 
envelope 
próprio, que depois de lacrado receberá a assinatura, na região do lacre, dos três 
últimos candidatos a concluírem a prova, pelos membros presentes da comissão 
do Processo Seletivo, pelo(s) fiscal(ais) de prova e por membro(s) da empresa 
contratada. Os envelopes com os cartões-respostas somente terão o lacre 
rompido, após o julgamento e publicação das decisões de recursos 
administrativos impetrados em face de questões da prova escrita ou dos 
respectivos gabaritos preliminares publicados. 



 

 

4.2 – Distribuição da prova Escrita/Objetiva, conforme quadros abaixo: 
 
 

ENSINO MÉDIO 
DISCIPLINA Nº DE 

QUESTÕES 
PESO TOTAL DE 

PONTOS 
Português 10 0,30 3,00 
Matemática 5 0,20 1,00 
Conhecimentos 
específicos 

10 0,60 6,00 

TOTAL GERAL DE PONTOS 10,00 
 
 

ENSINO SUPERIOR 
DISCIPLINA Nº DE 

QUESTÕES 
PESO TOTAL DE 

PONTOS 
Português 10 0,30 3,00 
Matemática 5 0,20 1,00 
Conhecimentos 
específicos. 

10 0,60 6,00 

TOTAL GERAL DE PONTOS 10,00 
 

ENSINO SUPERIOR – CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
DISCIPLINA Nº DE 

QUESTÕES 
PESO TOTAL DE 

PONTOS 
Português 10 0,20 2,00 
Matemática 5 0,20 1,00 
Conhecimentos 
específicos. 

10 0,30 3,00 

TOTAL GERAL DE PONTOS 6,00 
 
4.3 – Da prova prática: 
 
4.3.1 – À prova prática serão submetidos todos os concorrentes às vagas para 
estudantes matriculado no curso de Comunicação Social. 
 
4.3.2 – A prova prática para os concorrentes às vagas dos cargos identificados 
no item anterior, será realizada no dia 29 de maio de 2021, com início às 13h. 
 
A aplicação da prova poderá ser prorrogada, atendendo as medidas de 
segurança sanitárias da COVID-19. 



 

 

 
4.3.3 - O local da prova prática será divulgado no edital de publicação da 
homologação da classificação. 
 
4.3.4 – Na prova prática será avaliado o desempenho dos candidatos nas 
atividades, nos termos do ANEXO III, deste Edital. 
 
4.3.5 – À prova prática será atribuída nota de zero a 4 (quatro), conforme os 
critérios estabelecidos no ANEXO III, deste Edital.   
 
CAPÍTULO V 
DA APURAÇÃO DA NOTA FINAL 

 
A nota final, e consequentemente, o resultado do processo seletivo, serão 
apurados considerando os seguintes critérios: 

 
5.1 – Para os candidatos às vagas de: Ensino Médio e Superior. Corresponderá 
a nota final da Prova Escrita. 
 

NF=NPE 
 
Sendo: 
NF: Nota Final 
NPE: Nota Da Prova Escrita    
 
5.2 - Para os candidatos às vagas de estágio de Comunicação Social. 
Corresponderá a nota final da Prova Escrita, somada a nota da Nota da Prova 
Prática. 
 

NF= NPE + NPP 
 

Sendo: 
NF: Nota Final 
NPE: Nota Da Prova Escrita 
NPP: Nota da Prova Prática                                 
 
 
5.3 – Ocorrendo empate na nota final terão preferência para efeito de 
classificação (desempate): 
 
5.3.1 – O candidato que tiver maior idade (parágrafo único do art. 27, da Lei 
Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003). Para aqueles que tenham 60 anos 
ou mais. 



 

 

 
5.3.2 - O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução as questões 
de conhecimentos específicos, na prova escrita. 
 
5.3.3 – O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução as 
questões de Língua Portuguesa, na prova escrita. 
 
5.3.4 – O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução as 
questões de Matemática, na prova escrita. 
 
5.3.5 – Persistindo o empate será decidido através de sorteio Público. No local e 
data da correção dos cartões respostas, acompanhados pela comissão, 
integrantes da empresa, em audiência pública em data a definir por edital. 
 
5.4 – O Edital com a listagem dos aprovados e classificados será divulgada, em 
edital próprio, por publicação, na internet através do sítio 
https://portal.agenciatubazul.com.br/ e https://www.erechim.rs.leg.br/ 
 
CAPÍTULO VI 
DOS RECURSOS 
 
6.1 - A interposição dos recursos referente deverá ocorrer mediante 
preenchimento do Formulário de Recurso previsto na área do candidato (site de 
inscrição). 
 
6.2 - Os recursos contra questões da prova escrita/objetiva deverão ser 
apresentados em Formulário na área do candidato, para cada questão recorrida, 
com fundamentação clara e ampla, comprovando-se as alegações mediante 
citação das fontes de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, bibliografia 
específica, entre outros, juntando cópia dos comprovantes. 
 
6.3 - Caso da análise dos recursos interpostos decorra a anulação de questões 
da prova escrita objetiva, estas serão consideradas como respondidas 
corretamente por todos os candidatos. 
 
6.4 - Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for 
interposto fora do prazo, bem como aqueles que contenham erro formal e/ou 
material em sua elaboração ou procedimentos que sejam contrários ao disposto 
neste Edital. 
 
6.5 - Não serão aceitos recursos encaminhados por meio que não seja o previsto 
neste Edital, bem como sobreposições de recursos apresentadas pelo mesmo 
candidato com finalidade de acrescentar ou modificar a redação, argumentação 
ou comprovação ao requerimento anterior, independente de vigência de prazo. 



 

 

CAPÍTULO VII 
DO CRONOGRAMA 
 
7.1 – O Processo Seletivo seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com 
o cronograma a seguir: 
 
CRONOGRAMA PERÍODO  
Publicação do edital 31 de março de 2021. 
Recurso do edital 01 de março de 2021. 
Período de inscrições 02 de abril a 26 de abril de 2021. 
Limite para envio da documentação 
portador de necessidades especiais 
 

26 de abril de 2021. 
 

Publicação da homologação das inscrições 
e dos pedidos de condições especiais para 
realização da prova escrita. 

27 de abril de 2021. 
 

Prazo para interposição de recurso quanto 
a não homologação das inscrições, 
indeferimento dos pedidos de condições 
especiais. 

28 de abril de 2021. 
 

Publicação da homologação das inscrições 
e pedidos de condições especiais após 
apreciação dos recursos 

29 de abril de 2021. 
 

Prova objetiva  16 de maio de 2021. 
Divulgação do Gabarito Preliminar da 
Prova Objetiva 

17 de maio de 2021. 
 

Prazo de recursos do Gabarito Preliminar/ 
questões 

18 de maio de 2021. 
 

Divulgação do Gabarito Definitivo da Prova 
Objetiva 

20 de maio de 2021. 
 

Publicação do Edital de Notas da Prova 
Objetiva e classificação preliminar. 

21 de maio de 2021. 
 

Prazo de recurso da classificação. 
 

24 de maio de 2021. 
 

Publicação do Edital de Homologação do 
Resultado de Classificação Final com os 
candidatos aprovados por cargo na prova 
objetiva. 

25 de maio de 2021. 
 

Prova Prática 29 de maio de 2021. 
 

Publicação do Edital de 
Homologação final. 
 

31 de maio de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO VIII 
DA HOMOLOGAÇÃO 

 
Finalizados os trabalhos atribuídos à Empresa contratada para a coordenação e 
execução de todas as fases do Processo Seletivo, publicados todos resultados e 
a respectiva classificação, transcorrido o prazo para a interposição de recursos e 
julgados, o resultado será submetido à homologação, será publicado nos sítios 
https://www.erechim.rs.leg.br/ e https://portal.agenciatubazul.com.br/. 
 
CAPÍTULO IX 
DA CONTRATAÇÃO 
 
9.1 – O provimento das vagas deste Processo Seletivo obedecerá estritamente à 
ordem de classificação. 

 
9.2 – A contratação, nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, 
Lei Municipal nº. 3.671, de 26 de novembro de 2003, na Lei Nº 4.919 de 12 de 
abril de 2011, na Lei 5.348 de 30 de abril de 2013. 

 
9.3 – No ato da assinatura do termo de compromisso de estágio o estudante 
deverá ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos. 

 
9.4 – Os candidato aprovado/classificado será encaminhado para apresentação 
da documentação para a elaboração do termo de compromisso de estágio (TCE), 
no CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, conveniada com a 
Câmara de Vereadores de Erechim. 

 
9.5 – Deverá apresentar os seguintes documentos: 

 
a) carteira de identidade; 

 
b) cadastro de pessoa física - CPF; 

 
c) quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

 
d) comprovação de escolaridade, atestado de matrícula e frequência no curso 
atualizada; 

 
e) comprovante de residência; 

 
9.6 - Apresentar outros documentos que se fizerem necessários à época da 
contratação. 

 



 

 

9.7 – A não apresentação dos documentos antes listados até a data marcada 
para a posse implicará na exclusão do Processo Seletivo. 

 
 
CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
10.1 – O prazo de validade deste Processo Seletivo, é de 2 (dois) anos, podendo 
ser prorrogado, por uma única vez, por igual período, mediante justificativa, 
interesse e conveniência da Câmara de Vereadores. 
 
10.2 – Os candidatos que recusarem o provimento de vagas deste Processo 
Seletivo, ou manifestarem sua desistência por escrito, serão excluídos do 
cadastro dos aprovados ou classificados. 
 
10.3 – Anexos deste edital: 
 
a) Anexo I – Atividades desenvolvidas para cada curso; 
 
b) Anexo II - Conteúdo Programático mínimo sugerido para a realização das 
provas objetivas; 
 
d) Anexo III – Critérios de Avaliação Prova Prática; 
 
Erechim/RS, em 05 de abril de 2021. 

 
ANA LUCIA SILVEIRA DE OLIVEIRA 

 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim 


