
 

 

 

 

VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADO 

  

O Instituto INOVA – Estágio e Aprendiz em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Macapá, TORNA PÚBLICO a abertura de VAGA DE ESTÁGIO REMUNERADO, mais 

cadastro de reserva, em conformidade com a Lei Federal 11.788/2008. 

 

Para as vagas do Município de Macapá Os estudantes deverão estar regularmente matriculados 

nos seguintes Cursos, Administração; Direito; Engenharia Elétrica; Psicologia, Serviço Social; 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo; Matemática; Letras, Educação Física; Ciência 

Contábeis; Enfermagem e Jornalismo, Tecnologia de Informação; Recursos Humanos; 

Biologia; Medicina Veterinária. 

 

Para as vagas do Distrito de Bailique: os estudantes deverão estar regularmente matriculados 

no Ensino Médio. 

 

Para as vagas do Distrito de Pedreira: os estudantes deverão estar regularmente matriculados 

no Ensino Médio. 

 

Para as vagas do Distrito Pacuí: os estudantes deverão estar regularmente matriculados no 

Ensino Médio. 

 

1 INSTRUÇÕES   

  

a) Poderão participar do Processo de Seleção os estudantes devidamente matriculados nas 

instituições de ensino pública ou privado regularizadas pelo Ministério da Educação – MEC;   

b) Possuir RG e CPF; 

c) Poderão participar os estudantes maiores de 16 anos, cursando nível superior, nível médio e 

estudantes com necessidades especiais. 

 

2 REQUISITOS  

  

2.1 Requisitos mínimos:  

 

a) Os Estudantes de Nível superior deverão estar regularmente matriculado e frequentando em 

curso de nível superior em Administração do 1° ao 7° semestre; Direito do 1° ao 9° semestre; 

Engenharia Elétrica 1º ao 9º semestre; Psicologia 1º ao 9º semestre, Serviço Social 1º ao 5º 

semestre; Engenharia Civil 1º ao 9º semestre, Arquitetura e Urbanismo 1º ao 9º semestre; 

Matemática 1º ao 7º semestre; Letras 1º ao 7º semestre, Educação Física 1º ao 6º semestre; 

Ciência Contábeis 1º ao 7º semestre; Enfermagem 1º ao 8º semestre e Jornalismo 1º ao 7º 

semestre, Tecnologia de Informação 1º ao 3º semestre; Recursos Humanos 1º ao 3º semestre, 

Biologia do 1º ao 7º semestre, Medicina Veterinária do 1º ao 9º semestre, no ano letivo de 

2021.1; 

b) Estudantes de Nível Médio deverão estar regularmente matriculados e frequentando o 1º, 2º 

ou 3º ano do segundo grau. 

 



 

 

 

 

 

c) Estudante de Nível Superior possuir disponibilidade para estagiar em regime de 06 (seis) 

horas por dia (30 horas semanas);   

d) Estudantes de nível médio, possuir disponibilidade de 04 horas por dia (20 horas semanas) 

e) Ser de nacionalidade Brasileira;   

f)  Não receber simultaneamente bolsas auxílio de outros programas de estágio; 

g) Estar devidamente cadastrado no portal www.inovaestagioeaprendiz.org.br;  

h) 10% das vagas serão reservadas para pessoas com necessidades especiais. 

i) estudantes de baixa renda. 

 

3. INSCRIÇÃO/SELEÇÃO  

  

3.1 As inscrições poderão ser efetuadas gratuitamente por meio eletrônico com o envio do  

Curriculum Vitae (com a declaração escolar atualizada) e os estudantes com necessidades 

especiais deverão (anexar o laudo) e encaminhar para o endereço eletrônico: 

inova.prefeituramcp@gmail.com no período de 01/06/2021 a 05/06/2021 até as 12:00 

horas.  O Currículo deverá constar as informações pessoais, endereço, nome do curso, semestre 

que está cursando, horário de aula, horário de disponibilidade de estágio, telefone, e-mail e 

habilidade e conhecimentos que possuir. 

3.3 As seleções para as entrevistas serão feitas, criteriosamente, por análise curricular e será 

analisado conhecimentos avançados em informática, disponibilidade de horário, habilidade, 

conhecimentos e se está regularmente matriculado na instituição de ensino.  

3.4 Os candidatos aprovados ficarão em cadastro de reserva, podendo ser chamado 

posteriormente, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Macapá  

  

4 .DO CONTRATO:  

  

4.1 O contrato terá vigência de um semestre a um ano, podendo ser prorrogado por igual período 

conforme necessidade;  

4.2 O valor da bolsa auxílio para estudantes de nível superior será no valor bolsa-auxílio mensal 

de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensal e auxílio - transporte, e receberá 

ainda seguro de vida, auxílio acidente e auxílio funeral. 

4.3 Carga-horária de 06 horas por dia e 30 horas semanais para nível superior 

4.4 Carga-horária de 04 horas por dia e 20 horas semanais para nível médio 

4.5 Duração mínimo 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado enquanto estiver estudando. 

 

 OBSERVAÇÃO:   

Considerando a situação vivenciada e os atos Oficiais adotados pelas autoridades públicas, em especial a Lei 

Federal n.º 13.979, de 6/02/2020; o Decreto Estadual n.º 0907/2021 e suas prorrogações, de 16/03/2021; o Decreto 

Municipal n.º 2.730/2021-PMM, os quais dispõem sobre as medidas preventivas e de orientação decorrente do 

novo Coronavírus (Covid19), o candidato selecionado, ao comparecer na SEDE do Instituto INOVA – Estágio e 

Aprendiz, deverá usar máscara e se algum candidato apresentar sinais ou sintomas sugestivos de infecção 

respiratória (febre, tosse, coriza, irritação na garganta, falta de ar) deverá comunicar imediatamente o Instituto 

INOVA – Estágio e Aprendiz,  por e-mail e não poderá comparecer à sede.  

 

Instituto INOVA – Estágio e Aprendiz 


