
CHAMAMENTO PÚBLICO DE INTERESSADOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE

ESTÁGIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – MG

PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE – PELC

EDITAL SECEJ Nº 004/2018

PSS PELC Nº 001/2018

O  Prefeito  do  Município  de  Contagem  (MG),  Alexis  José  Ferreira  de  Freitas,  no  uso  das

atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em vigor,  com fulcro  na  Lei  Orgânica  do

Município de Contagem, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Esportes,  Lazer  e

Juventude,  torna  pública  a  abertura  das  inscrições  para  o  PROCESSO  SELETIVO

SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O PROGRAMA DE ESPORTE E

LAZER DA CIDADE –  PELC,  destinado  à  contratação  de  ESTAGIÁRIOS com  o  objetivo  de

exercer  atividades  vinculadas  aos  Núcleos  Cadastrados  através  do  Convênio  823570/2015,

firmado com o Ministério de Esporte. Este processo seletivo reger-se-á observadas às seguintes

disposições: 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 – O presente chamamento público visa o preenchimento das vagas de ESTAGIÁRIOS para o

PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE – PELC e será executado pela Secretaria

Municipal  de  Cultura,  Esporte  e  Juventude  em  parceria  com  a  Secretaria  Municipal  de

Administração e será organizado por Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado da

Secretaria Municipal de Cultura, esporte e Juventude, conforme Portaria SECEJ nº 013/2018.

1.2  –  Considerando  as  peculiaridades pertinentes  a  “ESTAGIÁRIOS”,  serão  asseguradas  12

(doze) vagas, para estudantes de ensinos Médio e/ou Superior devidamente inscritos no Portal da

Prefeitura de Contagem, para a prestação dos serviços por prazo de 21 (vinte e um) meses, onde

os futuros contratados serão conhecidos após entrevista e análise curricular.

1.3  –  Este Processo Seletivo  Simplificado será eliminatório  e  classificatório  e  a  seleção será

realizada através de apresentação curricular  e  Entrevista,  onde serão avaliados os  seguintes

itens:

A) Entrevista e análise curricular onde o participante deve compor as diretrizes do projeto como:

desenvolver  as  oficinas  de  acordo  com  a  proposta  pedagógica  do  programa;  mobilizar  a

comunidade como um todo para a efetiva participação das atividades; inscrever e monitorar a

participação  nas  atividades  sob  a  responsabilidade;  participar  dos  módulos  de  formação

continuada,  da  formação  em  serviço  e  sempre  que  possível  de  capacitação  oferecida  pela

SNELIS/ME; entregar sistematicamente o levantamento das atividades desenvolvidas no núcleo e

os dados solicitados pela coordenação. 

B) Declaração de matrícula na entidade de ensino.

Qualificação: Os  Estagiários  selecionados  devem  ter  conhecimento  e  experiência  sobre  as



atividades que desenvolverão. Aqueles que atuarão com atividades físicas e esportivas devem ser

estudantes de educação física.

Podem  ser  Estagiários:  O  estágio  destina-se,  exclusivamente,  aos  estudantes  regularmente

matriculados, com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas

Instituições de Ensino Médio e/ou de Nível Superior.

2 – DAS CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO ESTAGIÁRIO –  DAS ATRIBUIÇÕES DA CARGA

HORÁRIA E DOS VENCIMENTOS:

2.1  –  Das  atribuições:  Os  estagiários  são  personagens  principais  no  que  diz  respeito  à

elaboração e à execução das ações pretendidas, pautadas no princípio da gestão participativa.

Devem compor o quadro interdisciplinar e multiprofissional para a construção e intervenção dos

saberes populares e saberes acadêmicos, a fim de tratar o lazer e esporte como direitos sociais.

Ademais,  os  estagiários  deverão  ser  desprovidos  de  qualquer  tipo  de  preconceito,  sendo

imprescindível a paciência, a sensibilidade ao trato com os beneficiados e o gostar em relação às

atividades com o público-alvo do Programa. São deveres dos estagiários:

 Participar  das  ações  de  planejamento,  monitoramento  e  avaliação  das  atividades

sistemáticas e eventos do núcleo; 

 Planejar e desenvolver suas oficinas de acordo com a proposta pedagógica do programa; 

 Mobilizar a comunidade para a efetiva participação das atividades; 

 Inscrever e monitorar a participação nas atividades sob sua responsabilidade; 

 Participar dos módulos de formação continuada, da formação em serviço e sempre que

possível de capacitações oferecidas pela SNELIS/ME; 

 Entregar sistematicamente o levantamento das atividades desenvolvidas no núcleo e os

dados solicitados pela coordenação. 

2.2 – Da Carga Horária: A carga horária é definida em 20 (vinte) horas semanais, cujo serviço

deve ser prestado in loco (local da instalação do núcleo).

2.3 – Dos Vencimentos: O vencimento é fixado em R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais).

Tendo o candidato tem direito a Auxílio-transporte e Seguro Contra Acidentes Pessoais, de acordo

com  o  Decreto  nº  295  de  28  de  março  de  2014.  (CLÁUSULA  Quinta  –  Da  Bolsa  de

Complementação Educacional,  do  Seguro Contra  Acidentes  Pessoais  e  do  Auxílio-transporte.

Itens 5. 5.1 e 5.2).

3 – DA INSCRIÇÃO:

3.1 – A inscrição será gratuita e poderá ser realizada no Período de 26 de novembro de 2018 a 07

de dezembro de 2018.

3.2 – Os Candidatos Interessados deverão comparecer, PESSOALMENTE, a Secretaria Municipal

de  Cultura,  Esporte  e  Juventude,  estabelecida  na  Rua  Bernardo  Monteiro,  900  (4º  andar)  –

Centro– Contagem, munidos da seguinte documentação:



3.2.1 – Cópia da identidade civil ou documento equivalente com foto e CPF;

3.2.2 – Cópia de comprovante de endereço (água ou luz ou telefone);

3.2.3 – Declaração de Matrícula em Instituição de Ensino Médio e/ou Superior;

3.2.4 – O Currículo, juntamente, com os comprovantes de atuação na área pretendida devem

estar em envelope lacrado e identificado. Currículo padronizado na forma abaixo e cópia de todos

os documentos comprobatórios com seus respectivos originais:

Dados Pessoais:

 Nome (completo/sem abreviações);

 Endereço Completo (avenida/rua/estrada/rodovia, número, complemento, bairro, estado e

CEP);

 Estado Civil;

 Contato (telefone residencial, telefone comercial, telefone celular e e-mail); 

 Nacionalidade;

 Naturalidade; 

Formação Acadêmica:

 Graduando (curso, período e instituição de ensino); 

Experiência Profissional: 

 Experiências profissionais compatíveis com as atribuições/funções a qual o candidato está

concorrendo; 

 Curso de Aperfeiçoamento: 

4 – DA SELEÇÃO:

4.1 –  A seleção tem por finalidade cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles

mais  aptos  a desempenharem as exigências  requeridas  para  o cargo e  cujo  perfil  seja  mais

adequado para desenvolvê-las, e constará da seguinte etapa:

4.2 – Etapa Única:

4.2.1 – Esta etapa terá caráter classificatório e eliminatório. 

4.2.2 –  Nesta Fase do Processo Seletivo Simplificado, será agendada uma data e horário para

realização  da  entrevista  com  os  membros  da  Comissão  Especial,  com  os  candidatos.  A

convocação será realizada por e-mail e através de publicação no Diário Oficial do Município de

Contagem – DOC, disponível em: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=doc, ficando os candidatos

obrigados à acessá-lo.

http://www.contagem.mg.gov.br/?se=doc


4.2.3 – O candidato que deixar de comparecer a entrevista ou chegar com mais de 15 (quinze)

minutos de atraso estará automaticamente eliminado do processo seletivo.

4.2.4 –  O candidato será entrevistado por dois  ou mais membros da Comissão Especial  que

obedecerão aos seguintes critérios avaliativos abaixo, sendo pontuado de 0 a 10 e devidamente

justificado pelo entrevistador:

4.2.4.1 – Conhecimento das diretrizes do Programa de Esporte e Lazer da Cidade – PELC;

4.2.4.2 – Criatividade;

4.2.4.3 – Capacidade de trabalhar em equipe;

4.2.4.4 – Iniciativa mediante situações problemas;

4.2.4.5 – Disponibilidade de horário;

4.2.4.6 – Experiência na função pretendida;

5.3 – Na classificação final, entre candidatos com igual número de pontuação, serão critérios de

desempate:

1º) Comprovação de atuação na área de opção do candidato;

2º) Experiência profissional ou comunitária nas comunidades a serem atendidas; 

3º) Maior idade.

4.2.5  –  A disponibilidade  de  horário  e  a  experiência  dos  candidatos  constituirão  elementos

relevantes de análise por parte da Comissão Especial, que poderá desclassificar o candidato caso

não seja compatível  com as exigências de atendimento do Programa de Esporte e Lazer  da

Cidade – PELC.

4.3.6 – O resultado será publicado no Diário Oficial do Município de Contagem - DOC, por meio de

listagem em ordem de classificação.

5 – DA CLASSIFICAÇÃO: 

5.1 – Os candidatos classificados serão chamados obedecendo a ordem decrescente de pontos.

5.2 – Na distribuição dos candidatos nos núcleos do Programa de Esporte e Lazer da Cidade –

PELC, a cargo da Coordenação-Geral do Programa, serão considerados os seguintes critérios:

1º) Experiência profissional ou comunitária na comunidade a ser atendida; 

2º) Local de residência ou proximidade na comunidade a ser atendida; 

3º) Opção de escolha do candidato, de acordo com a ordem de classificação. 

5.3 – A Coordenação-Geral do Programa de Esporte e Lazer da Cidade – PELC poderá decidir

sobre alteração do local de trabalho (núcleos) dos coordenadores de núcleo e agentes sociais de

acordo com interesses da execução do programa.



6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1  –  A inscrição  do  candidato  implicará  na  aceitação  das  normas  contidas  neste  Edital,

pressupondo conhecimento integral de seus termos, não podendo alegar ignorância.

6.2 – O não atendimento, pelo candidato, à convocação efetuada, implicará em sua desistência do

processo seletivo.

6.3  –  O candidato  deverá  manter  atualizado  seu  e-mail,  endereço,  bem como o  número  do

telefone para contato,  comunicando previamente qualquer alteração à Secretaria  Municipal  de

Cultura, Esporte e Juventude;

6.4 – Todas as datas deste certame estão disponíveis no Anexo I – Cronograma;

6.5 –  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo e pela

Secretaria  Municipal  de  Cultura,  Esporte  e  Juventude,  através  da  Coordenação-Geral  do

Programa de Esporte e Lazer da Cidade – PELC.

6.6 –  O candidato que não atender as diretrizes do Programa de Esporte e Lazer da Cidade –

PELC, terá o contrato rescindido sob a justificativa de que as atividades devem ser executadas de

maneira que a comunidade seja atendida de forma eficiente e regular conforme estabelecido pelo

Ministério do Esporte.

Palácio do Registro em Contagem, aos 26 de novembro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 

Prefeito



ANEXO I

CRONOGRAMA

ETAPAS / FASES DATAS / PERÍODOS

Publicação do Edital 26/11/2018

Período de Inscrições 27/11/2018 a 07/12/2018

Período de Entrevistas 10/12/2018 a 14/12/2018

Resultado da Avaliação Curricular e Entrevista 17/12/2018

Resultado Final 17/12/2018

Homologação 18/12/2018



ANEXO II

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 Ginástica

 Atividades Esportivas (Voleibol, Basquete, Tênis de Mesa, Futsal, Handebol e Badminton)

 Lutas

 Aula de Violão

 Danças 

 Capoeira

 Jogos Cognitivos (Damas, Xadrez e Dominó)

 Esporte Recreativo

OPÇÃO DE ESCOLHA DO CANDIDATO:

1. Atividades Esportivas (Ginástica / Lutas / Danças / Esporte Recreativo)

2. Instrutor de Capoeira

3. Instrutor de Violão


