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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
EDITAL 001/2019
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO REMUNERADO NA ELABORAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA DE DOIS VIZINHOS – PARANÁ
EDITAL Nº 001/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

A Prefeitura de Municipal de Dois Vizinhos-PR, no uso de suas atribuições legislativas e 
regimentais, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos torna público que estão abertas, de acordo com o que 
estabelece o presente Edital, as inscrições para o Processo de Seleção para Estágio, 
para atividades do Plano Municipal de Arborização urbana de Dois Vizinhos-PR.
1. OBJETO:
A equipe técnica do Plano Municipal de Arborização urbana de Dois Vizinhos-PR 
(PMARB-DV) realizará Processo de Seleção para Estágio remunerado, concedido pelo 
Município de Dois Vizinhos – PR, visando o atendimento de oportunidades de contratação 
direta e formação de cadastro de reserva para atuação nas atividades do PMARB-DV. As 
condições para a realização da seleção seguem as estabelecidas por este Edital e pela 
Lei Federal 11.788/2008.
2. DAS VAGAS:
a) São oferecidas, conforme o presente edital, 03 vagas de estágio remunerado;
b) O período de duração do estágio será de 6 meses;
c) Durante o período do estágio serão concedidas bolsas de estágio de nível superior no 
valor mensal de R$ 937,00 (incluindo o valor para seguro), e o município e também quando 
houver necessidade de deslocamento interno no perímetro urbano de Dois Vizinhos-PR;
d) O valor da bolsa será depositado em conta corrente em nome do aluno, no banco a ser 
definido pelo Agente de Integração, podendo ser interrompida por solicitação da Unidade 
concedente, Equipe Técnica do PMARB-DV ou do estudante bolsista. O depósito mensal 
da bolsa será de responsabilidade do Agente Integrador.
3. DAS INSCRIÇÕES
a) Este Processo Seleção para Estágio Supervisionado de Conclusão de Curso é 
destinado a estudantes de cursos de nível Superior (conforme item 4), cujas atividades 
de estágio serão desenvolvidas exclusivamente no âmbito do projeto “Plano Municipal 
de Arborização Urbana de Dois Vizinhos-PR” (PMARB-DV), conforme a oportunidade de 
estágio deste Edital;
b) A inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação das normas deste Processo de 
Recrutamento e Seleção para Estágio contidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar, em hipótese alguma, desconhecimento;
c) Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá conhecer este Edital e certificar-
se de que preenche todos os requisitos exigidos quando do ingresso no Processo de 
Seleção para Estágio Supervisionado de Conclusão de Curso do PMARB de Dois 
Vizinhos-PR;
d) A inscrição neste Processo de Seleção para Estágio Supervisionado de Conclusão de 
Curso é gratuita, e aberta a qualquer cidadão que atenda aos requisitos de elegibilidade 
deste edital (item 4);
e) A documentação necessária (Item 5) deverá ser enviada no e-mail: arborizacao@
doisvizinhos.pr.gov.br até as 23:59 horas do dia 09/02/2019.
f) Não serão aceitas inscrições fora do prazo.
g) As inscrições poderão ser prorrogadas conforme necessidade, sem prévio aviso;
h) O candidato será excluído do processo de seleção se não entregar ou enviar os 
documentos exigidos para inscrição no prazo estabelecido e se as informações prestadas 
não forem verdadeiras ou estiverem incompletos.
4. DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS
a) Ser aluno regular dos cursos de Engenharia Florestal, Agronomia ou Ciências 
Biológicas de qualquer universidade do Brasil;
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) Estar regularmente matriculado e cursando em um dos cursos citados no item “a)” no 
primeiro semestre de 2019;
d) A instituição deve estar conveniada com o Agente de Integração.
5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Deverão ser entregues no ato da inscrição os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, assinada, digitalizada e salva em formato 
“*.pdf” (conforme ANEXO I);
b) Currículo Lattes, em formato completo, em arquivo “*.pdf” enviado ao e-mail listado no 
item “3.e”;
Obs.: a comissão de seleção não se responsabiliza pelo preenchimento indevido ou 
equivocado de informações no currículo Lattes, devendo o candidato atentar a estes 
princípios, uma vez que a interpretação das informações inseridas em cada currículo 
deverá ser direta e objetiva.
6. DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ESTÁGIO
As atividades a serem realizadas durante o período de estágios estão dispostas a seguir:
a) Treinamentos teóricos e práticos de taxonomia vegetal, inventário de arborização 
urbana, análise de fitossanidade de árvores, análise de risco de queda de árvores 
urbanas, uso de softwares de SIG e liderança;
b) Atividades práticas de inventário de arborização urbana, análise de risco de queda, 
geoprocessamento, seleção e treinamento de equipes, transcrição e processamento de 
dados;
c) Organização de eventos e palestras no município de Dois Vizinhos-PR sobre o 
PMARB-DV;
d) Elaboração de Relatório Final de Estágio para a Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-
PR;
e) Apoio em outras atividades técnico-científicas relacionadas ao PMARB-DV.
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7. PERÍODO DAS ATIVIDADES
O estágio ocorrerá no período de 25 de fevereiro a 02 de agosto de 2019.
8. DOS DEVERES DOS ESTAGIÁRIOS
a) A jornada semanal do estágio será de 30 horas, a ser realizada diariamente nos 
períodos da manhã e da tarde;
b) Desempenhar as atividades conforme descritos no item 6 deste edital;
c) Cumprir com todo empenho e interesse a programação estabelecida para seu estágio;
d) Observar e obedecer às normas internas da Unidade Concedente;
e) Comunicar ao Supervisor do Estágio qualquer fato relevante sobre seu estágio;
f) Exceto em caso de possuir autorização formal, não é permitido divulgar quaisquer 
informações, dados ou trabalhos reservados ou confidenciais de que tiver conhecimento 
em decorrência do estágio;
g) Manter assiduidade nas atividades de estágio;
h) Entregar qualquer documentação relativa ao estágio, quando solicitada pela Unidade 
Concedente.
i) Regularizar-se junto ao departamento de estágios de sua instituição de ensino e ao 
agente integrador.
9. DA SELEÇÃO
O processo de seleção será regido por este edital e terá 02 (duas) etapas, com as 
seguintes características:
9.1 PRIMEIRA ETAPA (FASE ELIMINATÓRIA)
Todos os candidatos inscritos serão submetidos a esta etapa, a qual será eliminatória e 
se baseará na análise do currículo Lattes e ficha de avaliação, de caráter eliminatório. 
Apenas os candidatos aprovados nesta fase darão continuidade ao processo seletivo. A 
primeira fase do processo seletivo caracteriza-se pelas seguintes características:
a) Análise da ficha de inscrição;
b) Análise do currículo lattes pela equipe técnica do PMARB-DV.
9.2 SEGUNDA ETAPA
Apenas os candidatos aprovados na primeira fase do processo seletivo concorrerão a 
segunda etapa do processo seletivo:
a) Entrevista online a ser agendada para acontecer entre os dias 13 a 14 de fevereiro de 
2019;
b) O agendamento será realizado pelo e-mail cadastrado na Ficha de Inscrição no dia 11 
de fevereiro de 2019.
c) Os critérios a serem avaliados na entrevista são relativos ao conhecimento prévio 
do candidato no tema do projeto (arborização urbana e métodos de avaliação), citados 
nos respectivos currículos Lattes; sua capacidade de liderança e trabalho em equipe em 
atividades profissionais
d) Em caso de empate na classificação final, terá preferência o candidato na seguinte 
ordem: pontuação na entrevista; participação em maior número de projetos na área; 
participação em maior número de projetos de pesquisa e extensão em geral na sua área 
de formação; período mais avançado em seu curso de graduação.
10. DO RESULTADO
O resultado da seleção será divulgado em edital na página da Prefeitura Municipal de 
Dois Vizinhos-PR, no dia 18 de fevereiro de 2019. Será enviado também aos endereços 
de e-mail cadastrados na Ficha de Inscrição.
No edital de resultado final constará o nome dos estudantes em ordem classificatória, 
sendo que os 03 (três) primeiros colocados serão os selecionados para suprirem as vagas 
oferecidas neste edital.
Os candidatos classificados, a partir do 4° (quarto) colocado, ficam como cadastro de 
reserva até a finalização do projeto, no caso de desistência ou rescisão de contrato do 
candidato anterior, será efetuada a convocação do próximo candidato, conforme ordem 
de classificação.
11. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Atividade Horário Data
Inscrição dos candidatos Até as 23h59min 9 de fevereiro de 2019
Edital com data da entrevista Até as 17:00 11 de fevereiro de 2019
Entrevistas Das 08:00 as 18:00 De 13 a 14 de fevereiro de 2019
Divulgação do Resultado Final Até as 17:00 18 de fevereiro de 2019
Início das atividades 25 de fevereiro de 2019

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-PR não se responsabiliza por inscrições e 
formulários preenchidos com letra ilegível, que prejudiquem a identificação ou impeçam 
o contato com o candidato.
Os prazos constantes deste Edital são improrrogáveis e a perda de qualquer um deles 
implica na eliminação do candidato do processo de seleção.
As dúvidas e/ou omissões acerca do presente Edital serão dirimidas pela Prefeitura 
Municipal de Dois Vizinhos-PR, observada a legislação vigente.
Dois Vizinhos, 15 de fevereiro de 2018.
Neiva Terezinha Lovatto Machado
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

Raul Camilo Isotton
Prefeito Municipal

Mauri Ferreira dos Santos
Secretário de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos

Ciro Duarte de Paula Costa
Diretor do Departamento de Agricultura, Pecuária, Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos

ANEXO I AO EDITAL Nº 01/2018: Ficha de Inscrição
Ficha de inscrição para estágio
Nome:_________________________________________________________________
Estado Civil:___________Nacionalidade:_____________Naturalidade:______________
Sexo:_____________ Data de Nascimento____/____/___
Mãe:__________________________________________________________________
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Pai:___________________________________________________________________
Endereço:______________________________________________________________
Complemento:___________________Bairro:___________________________________
Cidade:______________________________________UF:____CEP:_______________
Telefone residencial: (__)___________________Celular: (__)______________________
CPF:______________________________ Tipo Sanguíneo:_______________________
Fator RH: ___________________________RG: ________________________________
Órgão Emissor: ___________________ UF:___________________________________
Carteira de Trabalho: ______________ Série: __________________ UF:_______ 
Certificado de Reservista: _______________ Série: _____________________________
Órgão Expedidor: ________________________________________________________
Instituição de Ensino:______________________________________________________ 
Curso:_________________________________________________________________
Período/Ano:________________________Turno:_______________________________
E-mail_________________________________________________________________
_______________________, _____/_____/_______
____________________________
Assinatura do Candidato ao Estágio

Cod288450


