PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
EDITAL Nº 014 de 28/03/2017
JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL, Prefeito Municipal de Alvorada, no uso de suas
atribuições legais, torna público que estão abertas inscrições para estagiários para atuar como
Visitador do PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR), através de agente de integração
formalmente contratado pela Municipalidade.
1. São requisitos para o ingresso no estágio:
1.1 Ser maior de 18 anos.
1.2 Estar cursando o ensino superior, a partir do 3º semestre de curso superior nas áreas de:
Saúde, Assistência Social e Educação.
1.3 Disponibilidade de 30 horas semanais de segunda à sexta à tarde.
2. Número de vagas: 28
3. São atribuições do estagiário contratado:
3.1 Realizar diariamente visita domiciliar às famílias do programa.
3.2 Orientar e acompanhar atividades individuais de crianças de zero a três (0-3) anos de
idade.
3.3 Orientar gestantes e famílias com crianças de três a cinco (3-5) anos.
3.4 Registrar no SISPIM, Sistema de Informação do Programa Primeira Infância Melhor, a
atualização de cadastros e resultados alcançados em cada família.
3.5 Participar de programas, cursos, congressos, fóruns, reuniões e festividades a serem
promovidas pelo Grupo Técnico Municipal e Grupo Técnico Estadual.
4. Área De Atuação:
4.1 Os estagiários contratados atuarão nas Comunidades: Parque Residencial Umbu,
Americana, Nova Americana e, conforme a necessidade, em bairros a serem habilitados para
desenvolvimento do programa (PIM).
5. Documentação (apresentação obrigatória):
5.1 Currículo Vitae.
5.2 Atestado de freqüência ou matrícula escolar atualizados.
5.3 Cópias do RG e CPF.
5.4 Ficha de inscrição preenchida (será fornecida no ato da inscrição).
5.5 Comprovante de residência.
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6. Benefícios:
6.1 Bolsa auxilio de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais) + auxilio transporte de R$
150,00 (cento e cinqüenta reais)
7. Inscrições:
7.1 As inscrições serão recebidas de 10 a 28 de abril, no Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Alvorada, sito na Av. Presidente Getúlio Vargas,
nº 1.116, parada 44, no horário: das 08h00min às 11h30min horas e das 13h00min às
16h30min horas.
OBS.: no ato da inscrição o candidato deve estar munido das cópias e originais dos
documentos relacionados no item 5 e agendar entrevista.
8. Entrevistas:
8.1 Os candidatos inscritos serão submetidos à entrevista com Grupo Técnico do PIM
conforme data e horário marcado no ato da inscrição.
9. Divulgação da Classificação Final:
9.1 O resultado final será fixado no RH da Secretaria de Saúde e Diário Oficial dos
Municípios (www.diariomunicipal.com.br) e no site da Prefeitura Municipal de Alvorada.
10. Esclarecimentos Gerais:
10.1 Para todos os contratados será disponibilizada capacitação adequada ao serviço a ser
desenvolvido no PIM, em data e local a serem agendados no ato da contratação.
10.2 A fiscalização dos estagiários é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde,
estando sob competência a assinatura dos boletins de estágio por profissional devidamente
qualificado.
10.3 O período de estágio é de 06 (seis) meses, podendo ser renovado a cada semestre pelo
período de até 02 (dois) anos, nos termos da legislação vigente.

Alvorada, 05 de abril de 2017.

_________________________________
José Arno Appolo do Amaral
Prefeito Municipal
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