
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA - SP

Edital de Chamamento Público nº 01/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, no uso de suas atribuições, torna 

público a partir do dia 25/02/2019 o Edital de Chamamento Público n°01/2019.

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de estagiários para área de Educação 

Física  (Bacharelado). Regido pela Lei n°11.788 de 25/11/2008, com finalidade de auxiliar nos 

trabalhos da Secretaria de Educação, tendo em vista a indisponibilidade de candidatos habilitados 

no processo seletivo de estágio 01/2018.

2. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO

2.1. Contratação temporária de estagiários para atuar  na Secretaria de Educação.

2.2. A carga horária do estágio será de 30(trinta) horas semanais 06 (seis) horas diárias, sendo a 

escala definida pela Secretaria de Educação.

2.3. Serão oferecidas a quantidade de 22 (vinte e duas) vagas.

2.4. Será considerado o horário de funcionamento das Escolas Municipais de Educação Básica 

(EMEB's) do Município de Franco Rocha. 

2.5. A validade do Chamamento Público será de 12 (doze) meses a contar da data de publicação dos 

habilitados.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Em vista o Ofício n° 44/2019 do dia 14 de fevereiro de 2019, encaminhado pela Secretaria de 

Educação que solicita providências quanto ao déficit de estagiários na área de Educação Física.

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO



4.1. Poderão participar deste Edital de Chamamento, candidatos estudantes maiores de 18 anos 

cursando superior em Educação Física (Bacharel) no período noturno.

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Para a referida contratação serão necessários preencher os seguintes requisitos:

a) Possuir idade mínima de 18 anos;

b) Possuir aptidão física e mental para o exercício de suas atribuições, que deverá ser comprovado 

através de exame médico admissional, conforme atestado de saúde ocupacional emitido pela 

Coordenadoria de Saúde e Segurança no Trabalho por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas desta

municipalidade.

c). Estar cursando superior noturno, nas áreas de Educação Física (Bacharel) a partir do 6º semestre.

5.2. Da documentação necessária:

a). Cópia do RG, CPF;

b). Declaração de Matrícula atual (referente ao semestre vigente);

c). Declaração preenchida e assinada conforme anexo I;

d). Ficha cadastral preenchida e assinada, conforme anexo II.

e).  Documentação que comprove os requisitos dos itens da tabela 8.2. 

5.2.1. Todos os documentos solicitados em edital deverão ser entregues na fase de seleção  em 

envelope lacrado e devidamente protocolado na Diretoria de Gestão de Pessoas da Prefeitura de 

Franco da Rocha, sito Avenida Liberdade, 261, Centro, Franco da Rocha, Cep. 07850-325 – SP.

6. DA REMUNERAÇÃO

6.1. O valor mensal da bolsa auxílio será de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

6.2. O valor do auxílio transporte será de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

 7. DA SELEÇÃO

7.1. A seleção será realizada pela Diretoria de Gestão de Pessoas.



8. DA FASE DE SELEÇÃO

8.1. Todos os candidatos que manifestarem interesse, apresentando a devida documentação serão 

cadastrados.

8.2. A classificação será definida de acordo com a tabela de requisitos para pontuação:

8.1. A fase de seleção se dará do dia 27/02/19 à 01/03/19, no horário de funcionamento da 

Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, ou seja, das 09h às 16h.

8.3. A divulgação dos selecionados será apresentada no dia 07/03/2019 até as 18:00 horas.

Por meio de relatório conclusivo afixado no mural da Prefeitura Municipal, em Site  e Diário 

Oficial do Município.

9. DA FASE DE INGRESSO

9.1. Os selecionados serão convocados a partir do dia 08/03/2019.

9.2. Os selecionados realizarão exame admissional que se dará a partir do dia 12/03/2019.

9.3. O início do estágio acontecerá de acordo com a disponibilidade da Secretaria de Educação.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1.O Edital de Chamamento terá vigência de 1 (um) ano podendo ser prorrogado por igual  

período a critério da Administração.

11.2.O presente Edital será divulgado por meio do Site da Prefeitura, Diário Oficial do Município e 

fixado em Mural da Prefeitura do Município.

Francisco Daniel Celeguim

Prefeito do Município



ANEXO I

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO

À

Prefeitura Municipal de Franco da Rocha

Prezados Senhores,

Eu, _____________________________________________________________, inscrito

no CPF n°_________________________, portador do RG n°___________________________, 

DECLARO expressamente para este Chamamento Público, estar cursando o 6º semestre do curso 

de Educação Física, no período das  ____:____ às ____:_____.

____________________, ______de__________de______.

Nome e assinatura do estagiário:



ANEXO II

FICHA CADASTRAL

Nome completo:__________________________________________________________________

Nome do pai:_____________________________________________________________________

Nome da mãe:____________________________________________________________________

Data de nascimento:_______________________________________________________________ 

Nacionalidade:__________________________________________________________________

Estado Civil:__________________________________________________________________

Carteira de identidade n°________________________________________________________

 CPF n°______________________________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________N°____

Bairro:_______________________________________________________________________

Cidade:_______________________________________________________________________ 

CEP:_________________________________________________________________________

Curso:_____________________________________ Semestre:________ Horário:____________

____________________, ______de__________de______.

Nome e assinatura do estagiário:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


