
 
REPUBLICA-SE, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, E 
CORREÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 
N. 1256, ANO VII, PÁG. 2/2, DE 29 DE ABRIL DE 2019. 

EDITAL N. 003/2019 

CONVOCAÇÃO PARA REDAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

 

ÁLVARO NACKLE URT, PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sob a égide da Lei Federal n. 
11788/2008 e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 44 da Lei 
Orgânica Municipal, 

 

TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO PARA A REDAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

destinada ao preenchimento de vagas temporárias da Prefeitura Municipal de 

Bandeirantes – MS, visando executar as funções inerentes à respectiva formação 

junto às Secretarias Municipais, para o ano de 2019, conforme dispõe o Edital n. 

001/2019, de 05 de abril de 2019. 

 

1 – DO OBJETIVO 

 

A redação de que se trata o presente, tem como objetivo a oportunidade de 

ingressar, na qualidade de estagiário, visando o desenvolvimento profissional, a 

contextualização curricular e a compreensão de seu papel na vida social, 

desenvolvendo a cidadania e a conscientização dos estudantes através de sua 

inserção em atividades nas áreas de administração, de saúde, de educação, meio 

ambiente, assistência social, psicologia, arquitetura e urbanismo, nutrição, 

agronomia, contabilidade, administração, tecnologia da informação, educação 

física, engenharia civil e direito, com ações colaborativas junto aos profissionais 

da Administração pública de modo a treiná-los para competências no mercado de 

trabalho, especialmente no seguimento das atividades públicas de profissionais 

que ingressam no serviço através de concurso público, com investidura de provas 

e títulos, sem qualquer experiência prática ou estágio no seguimento que irá 



 
atuar, de modo que essa prática ajuda na formação integral do aluno, que se 

regerá pelas normas estabelecidas e seguintes constantes no presente Edital. 

 

2 – DO LOCAL E HORÁRIO 

 

DIA: 05/05/2019 – Domingo; 

HORÁRIO: 08h00min; 

LOCAL: Escola Municipal “PATOTINHA”; 

ENDEREÇO: Rua Presidente Arthur Bernardes, S/N.  

 

3 – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

           3.1 O candidato interessado deverá comparecer com antecedência 

mínima de 15 (quinze) minutos para a aplicação da redação; 

           3.2 O candidato interessado deverá comparecer para aplicação da 

redação portando caneta esferográfica na cor de tinta azul ou preta; 

         3.3 Não será permitida, em nenhuma hipótese, a entrada do candidato 

além do horário estabelecido, ou seja, impreterivelmente e sem exceção, às 

08h00min no local acima estabelecido; 

           3.4 Será estabelecido o tempo máximo necessário para elaboração e 

entrega da redação, sendo no Período Matutino, cujo tempo está 

compreendido das 08h00min até as 11h00min;     

           3.5 O candidato que será submetido à aplicação da redação e a tiver 

concluído, deverá permanecer na sala no período mínimo de 30 (trinta) 

minutos, após, o mesmo poderá ser liberado para saída, não permanecendo 

próximo ao local dos demais candidatos que tiverem sob o processo de 

execução da redação; 

 

4- DA REDAÇÃO  

         4.1 Será abordado, aleatoriamente, qualquer tema da atualidade para a 

elaboração da redação, sendo o texto dissertativo – argumentativo; 



 
          4.2 De caráter eliminatório, será atribuída a pontuação de até 20 (vinte) 

pontos; 

          4.3 Será atribuído o limite mínimo de 15 (quinze) linhas e o máximo de 

30 (trinta) linhas, não devendo estar fora deste parâmetro;  

          4.4 Fatores que podem zerar a redação: 

          a) Fuga do tema;  

          b) Não atendimento à estrutura do texto dissertativo – argumentativo; 

          c) Redação em branco; 

          d) Texto insuficiente; 

          e) Texto que contenha impropérios, desenhos, etc.; 

          f) Parte do texto deliberadamente desconectado com o tema proposto; 

          g) Cópia integral do texto de apoio de itens das provas objetivas; 

          h) Assinatura, nome, apelido ou rubrica; 

          i) Texto integralmente apresentado em língua estrangeira; 

          j) Desrespeito aos Direitos Humanos. 

 

4.5 Avaliação da Redação: 

 a) Apresentação de domínio da norma padrão da Língua Portuguesa; 

            b) Compreensão da proposta da redação e aplicação dos conceitos de 

várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites 

estruturais do texto; 

            c) Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 

opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; 

            d) Demonstração do conhecimento dos mecanismos lingüísticos, 

necessários à construção da argumentação; 

            e) Elaboração da proposta de solução para o problema abordado, 

mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade 

sociocultural. 

 

5 – DA DOCUMENTAÇÃO 

 

          5.1 Será exigida a seguinte documentação para cada candidato: 



 
           Documento original com foto, podendo ser Carteira de Identidade, 

Certificado de Reservista ou Carteira Nacional de Habilitação. 

6- DAS PROIBIÇÕES  

 

           6.1 Será expressamente proibida a utilização de: 

           a) Celular; 

b) Chave de carro (alarme); 

c) Calculadora; 

d) Relógio digital; 

e) Fone de ouvido; 

f) Óculos escuros; 

g) Boné, chapéu, gorro, etc.; 

h) Aparelhos eletrônicos (celular, tablet, etc.). 

 

7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 7.1 A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, 

ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se os 

atos decorrentes deste Edital. 

        7.2 O resultado dos candidatos aprovados deste certame, será 

publicado na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável 

para sua eficiência, sendo providenciada pela Administração Municipal, a 

partir do dia 15 do mês de maio do ano em curso.  

           7.3 A participação do candidato importará no conhecimento das 

instruções deste Edital e na aceitação tácita das condições nele contidas tais 

como se acham estabelecidas. 

7.4 As situações não previstas neste Edital serão analisadas e julgadas 

pela Secretaria Municipal de Administração, aplicáveis à matéria.  

Bandeirantes – MS, 26 de abril de 2019. 

 

ÁLVARO NACKLE URT 
PREFEITO MUNICIPAL 


