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EDITAL N0 15/2018 

 

Processo Seletivo Simplificado de Provas 

Objetivas para Recrutamento de Estagiários 

para a Prefeitura Municipal. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL VIANA, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente edital de abertura do Processo Seletivo 

Simplificado de Provas Objetiva para Recrutamento de Estagiários Nível Médio, 

Estagiários Nível Médio Técnico e Estagiários Ensino Superior de Pedagogia, 

Matemática, Letras, Biologia, História, Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Ciências Biológicas, Química, 

Educação Física, Educação Especial, Agronomia, Tecnologia em Produção de 

Grãos, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Tecnologia em 

Agroindústria, Farmácia e Engenharia Agrícola.  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de 

Comissão composta por 16 (dezesseis) servidores, designados através do Decreto 

Individual n0 15, de 30 de agosto de 2018. 

1.2 O prazo de vigência desse Processo Seletivo será de 2 (dois) anos 

podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. 

1.3 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão 

prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, 

da Constituição da República. 

1.4 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado 

integralmente no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, sendo o seu 

extrato veiculado, ao menos uma vez, em jornal de circulação local/regional, no 

mínimo cinco dias antes do encerramento das inscrições e no site da Prefeitura de 

Manoel Viana. 
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1.5 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo 

Simplificado serão publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura 

Municipal e no site da Prefeitura de Manoel Viana. 

1.6 Os prazos definidos neste Edital observarão o disposto na Lei Federal 

n0 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Lei Municipal n0 2433, de 21 de fevereiro de 

2017. 

1.7 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na aplicação de Provas 

elaboradas pela Comissão designada para este fim, conforme a seguir: 

a) Prova Objetiva (escrita), de caráter classificatório para os Estagiários 

de todos os níveis. 

1.7.1 A reunião que definir o teor das questões será registrada em ata e 

preservará o sigilo.  

1.7.2 As demais reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de 

registros em atas. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

 

2.1 As funções dos estagiários serão da seguinte forma: 

 

Estagiário (Médio e/ou Técnico) CR 30 HORAS R$ 667,80 

Estagiário (Superior) CR 30 HORAS R$ 667,80 

 

2.2 Os deveres e proibições aplicadas aos estagiários correspondem 

àqueles estabelecidos conforme Lei Federal n0 11.788, de 25 de setembro de 2008 e 

Lei Municipal n0 2433, de 21 de fevereiro de 2017.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas por meio de ficha de 

inscrição disponibilizada na Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desporto, 

localizada na Rua Walter Jobim 175, durante os dias 12 (doze) a 14 (quatorze) de 

novembro de 2018, nos horários das 08h00min (oito) às 12h00min (doze), turno 

da manhã, de modo presencial ou por procuração, desde que a mesma esteja com 

firma reconhecida e mediante a apresentação do RG do outorgado. 
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3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo e com documentos 

faltantes, sendo que a inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a 

aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

3.2 Os documentos necessários para o ato de inscrição: 

 cópia da Carteira de Identidade acompanhada da original;  

 cópia do CPF acompanhado do original; 

 cópia do comprovante de residência;  

 cópia de Atestado de Matrícula conforme áreas citadas neste Edital; 

 Idade Mínima de 16 anos. 

 

4. REQUISITOS PARA CELEBRAR O TERMO DE CONTRATO DE 

ESTÁGIO: 

 

4.1 Na data da assinatura do termo de compromisso de estágio o 

candidato deve: 

a) contar com a idade mínima de 16 (dezesseis) anos na data da 

inscrição do Processo Seletivo Simplificado. 

b) Os candidatos Estagiários deverão estar regularmente matriculados. 

c) Não ter prestado o período superior a 24 (vinte e quatro) meses de 

estágio na Prefeitura de Manoel Viana. 

d) Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos da lei. 

e) O horário do estágio será definido pela Prefeitura Municipal dentro do 

horário de funcionamento da Secretaria que será realizado o estágio. 

 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no 

painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura, no dia 

21 (vinte e um) de novembro de 2018, edital contendo a relação nominal dos 

candidatos inscritos. 

5.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas 

poderão interpor recursos escritos perante a Comissão, na data de 22 (vinte e dois) 

de novembro de 2018, mediante a apresentação das razões que ampararem a sua 

irresignação. 
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5.2.1 A Comissão apreciará o recurso no prazo de um dia, na data de 23 

(vinte e três) de novembro de 2018, e poderá reconsiderar sua decisão, hipótese 

na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas.  

5.2.2 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do 

item 5.1, no dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2018, após a decisão dos 

recursos. 

5.2.3 Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas estarão 

automaticamente aptos para serem submetidos aos processos de avaliação, 

definidas no presente edital. 

 

6. PROVA OBJETIVA PARA ESTAGIÁRIOS  

 

6.1 Os candidatos inscritos serão submetidos a uma única prova objetiva 

constituída por 20 (vinte) questões de peso 5 (cinco), totalizando 100 (cem) pontos, 

sendo 15 questões de Língua Portuguesa e 5 questões de Legislação. 

6.2 As listas de conteúdos utilizados na elaboração da prova estão                                                                                        

relacionadas no anexo III do presente edital. 

6.3 Cada questão conterá cinco opções de resposta e somente uma será 

considerada correta. 

6.4 A prova objetiva será reproduzida em igual número ao dos candidatos 

que tiverem as inscrições homologadas definitivamente, o que se dará em sessão 

sigilosa realizada pela Comissão.  

6.5 Ultimadas as cópias, juntamente com a via original que conterá o 

gabarito a ser utilizado na correção, serão as provas acondicionados em envelopes 

lacrados e rubricados pelos integrantes da Comissão, os quais permanecerão 

guardados em local seguro até o dia da aplicação das provas. 

 

7.  REALIZAÇÕES DAS PROVAS OBJETIVAS PARA ESTAGIÁRIOS 

 

7.1 As provas objetivas serão realizadas no dia 01 (primeiro) de 

dezembro de 2018 com início às 9 (nove) horas e término às 12 (doze) horas, na 

Escola Municipal Alberto Pasqualini, Rua Rui Ramos, 1310, Bairro Vila Nova.             

7.2 Os candidatos deverão comparecer ao local de aplicação das provas 

com antecedência mínima de trinta minutos, munidos do comprovante de inscrição, 
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de documento oficial com foto, mesmo utilizado no ato da inscrição, e caneta 

esferográfica azul ou preta. 

7.2.1 Os candidatos que não estiverem presentes no interior da sala de 

aplicação das provas no horário definido no item 7.1 serão excluídos da seleção. 

7.2.2 O candidato que deixar de exibir documento oficial com foto, antes 

da prova, será excluído da seleção.  

7.2.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da 

realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo 

ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 

órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em que será 

submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de 

assinaturas em formulário próprio. 

7.3 No horário definido para início das provas, a Comissão ou os fiscais 

convidarão dois candidatos para conferirem o lacre do envelope, removendo-o à 

vista de todos os presentes. 

7.4 Os cadernos de provas e o cartão resposta deverão ser preenchidos 

pelos candidatos mediante a utilização de caneta esferográfica azul ou preta, 

assinalando-se apenas uma alternativa em cada questão. 

7.5. Não serão consideradas válidas, atribuindo-se pontuação zero, as 

questões que forem respondidas a lápis, sem posterior confirmação à caneta. 

7.6 Também será anulada a questão que apresentar mais de uma 

alternativa assinalada pelo candidato, ou que contiver rasuras ou borrões. 

7.6.1 O candidato que se retirar do local de provas não poderá retornar, 

ressalvados os casos de afastamento da sala com acompanhamento de um membro 

da Comissão ou de um fiscal. Não será permitido ao candidato retirar o caderno de 

questões da prova. 

7.6.2 Será retirado do local das provas e desclassificado do Processo 

Seletivo Simplificado, o candidato que: 

7.6.3 Apresentar atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para 

com as pessoas encarregadas pela realização do processo seletivo ou com os 

outros candidatos; 

7.6.4 Durante a realização de qualquer prova, demonstrar comportamento 

inconveniente ou for flagrado comunicando-se com outros candidatos ou pessoas 
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estranhas, por gestos, palavras ou por escrito, bem como utilizando-se de livros, 

notas ou impressos, salvo os expressamente permitidos no edital; 

7.6.5 Na sala de provas não será permitido ao candidato usar óculos 

escuros e acessórios de chapelaria tais como: boné, chapéu, gorro, bem como 

cachecol ou manta e luvas e, ainda, entrar ou permanecer com armas ou quaisquer 

dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou 

similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipod, gravadores, pendrive, mp3 

ou similar, ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens. Caso o 

candidato leve arma ou qualquer aparelho eletrônico deverá depositá-lo na 

Coordenação, exceto no caso de telefone celular que deverá ser desligado e poderá 

ser depositado junto à mesa de fiscalização até o final das provas. O 

descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato, 

caracterizando-se como tentativa de fraude. 

7.6.6 Na ocorrência das hipóteses previstas nos itens 7.6.3, 7.6.4 e 7.6.5 

será lavrado “auto de apreensão de prova e exclusão de candidato”, fazendo-se 

constar o fato com seus pormenores, o qual será assinado por, no mínimo dois 

membros da Comissão ou fiscais e pelo candidato eliminado. 

7.6.7 Em caso de recusa do candidato a assinar o auto de apreensão de 

prova e exclusão de candidato o fato será certificado à vista da assinatura de duas 

testemunhas. 

7.6.8 Ao final da prova escrita, os dois últimos candidatos de cada sala de 

prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

Comissão para o lacre dos envelopes e assinatura da ata do certame quando, então, 

poderão retirar-se do local simultaneamente, depois de concluído. 

7.6.9 No horário aprazado para o encerramento das provas serão estas 

recolhidas, independentemente de terem ou não sido concluídas integralmente pelos 

candidatos. 

7.6.10 Durante a realização das provas, quaisquer ocorrências serão 

objeto de registro em ata. 

7.6.11 O Gabarito da prova objetiva será divulgado na data de 01 

(primeiro) de dezembro de 2018 no site e no Mural de Publicações da Prefeitura 

Municipal de Manoel Viana. 
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8. CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS - DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO PRELIMINAR 

 

8.1 A correção se dará mediante comparação do gabarito padrão com as 

respostas assinaladas pelos candidatos no cartão resposta, registrando-se as 

pontuações individuais por questão e o total da nota atribuída à prova. 

8.2 A ordem de classificação de todos os estagiários observar-se-á a qual 

habilitação o candidato fez sua inscrição.  

8.3 O resultado preliminar da Prova Objetiva será publicado no painel de 

publicações oficiais e site da Prefeitura Municipal, nos termos estabelecidos neste 

edital, no dia 04 (quatro) de dezembro de 2018. 

 

9. RECURSOS  

9.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso 

endereçado à Comissão, uma única vez, no prazo comum de um dia, na data de 05 

(cinco) de dezembro de 2018, onde deverá conter a perfeita identificação do 

recorrente e as razões do pedido recursal. Havendo a reconsideração da decisão 

classificatória pela Comissão, o nome do candidato passará a constar no rol de 

classificados. 

9.2 A Comissão de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado de 

Provas Objetiva manifestará sobre os recursos interpostos no prazo de um dia, na 

data de 06 (seis) de dezembro de 2018, igual prazo à Autoridade Superior, caso 

mantida a decisão da Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 

 

10. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

 

10.1 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise 

dos recursos e antes da publicação da lista final. Verificando-se a ocorrência de 

empate em relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá preferência 

na ordem classificatória, sucessivamente, através da maior pontuação em: 

 

a)1º Maior nota na prova de Língua Portuguesa 

b) 2º Maior nota na prova de Legislação  

c) 3º Sorteio em ato público. 
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11 O Sorteio em ato público, caso ocorra empate nas demais ordens de 

desempate, os candidatos ficam desde já cientes que será realizado na data de 10 

(dez) de dezembro de 2018 às 09h00min na Secretaria de Educação, Turismo, 

Cultura e Desporto. 

 

12. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

 

12.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o 

seu julgamento, a Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao 

Prefeito Municipal para homologação. 

12.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a 

classificação geral dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo 

de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

12.3 Serão publicados o Resultado das Provas Objetivas (Classificação 

Final) na data de 12/12/2018, no Site e Mural da Prefeitura Municipal de Manoel 

Viana. 

12.4 Serão publicados a Homologação Final do Processo Seletivo 

Simplificado na data de 14/12/2018, no Site e Mural da Prefeitura Municipal de 

Manoel Viana. 

 

13. CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

13.1 As condições para a realização do Estágio ficará a cargo do Agente 

de Integração – CIEE.  

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de 

aprovação ou classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do 

resultado final. 

14.2 Os candidatos classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços e número de telefone, no Setor de Recursos Humanos. 
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14.3 Os prazos fixados neste Edital, exceto o fixado no item 3.1, terão 

início às 07h00min e término às 13h00min, compreendido este horário de 

funcionamento da Prefeitura de Manoel Viana.  

14.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela 

Comissão designada, Autoridade Superior e Procuradoria Geral do Município.  

14.5 O presente Edital foi analisado e aprovado pela Procuradoria Geral 

do Município, nos termos da Portaria n0 499, de 05/11/2018. 

 

Manoel Viana, 7 de novembro de 2018. 

 

 

Jorge Gustavo Costa Medeiros 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE  

Em 7 de novembro de 2018. 

 

 

Gilberto Vieira Martins 

Secretário de Governo, Planejamento, Indústria e Comércio. 

       

 

 

Eduardo Vieira Martins 

Procurador Geral do Município – OAB/RS 86.176 

Analisado e aprovado pela Procuradoria Geral do Município. 
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n0 15/2018. 

ANEXO I  
CRONOGRAMA DO 
PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO  
15/2018. Descrição  

Prazo  Data  

Publicação do Edital  04 dias  07/11/18 
Abertura das Inscrições  03 dias  12/11/18 a 14/11/18  
Publicação da Listagem 
dos Inscritos  

07 dias  21/11/18  

Prazo para recurso da 
não homologação das 
inscrições  

01 dia  22/11/18  

Manifestação da 
Comissão referente aos 
Recursos  

01 dia  23/11/18  

Publicação da relação 
final de inscritos 
homologados  

03 dias  26/11/18  

Aplicação da Prova 
Objetiva  

01 dia  01/12/18  

Divulgação do Gabarito 
da Prova Objetiva  

01 dia  01/12/18  

Resultado Preliminar da 
Prova Objetiva 
(Classificação 
Preliminar)  

03 dias  04/12/18  

Prazo para Recurso do 
Resultado da Prova 
Objetiva.  

01 dia  05/12/18  

Manifestação da 
Comissão referente aos 
recursos e Autoridade 
Superior  

01 dia  06/12/18  

Sorteio Público (caso 
haja necessidade)  

04 dias  10/12/18  

Publicação final do 
Resultado das Provas 
Objetivas (Classificação 
Final)  

02 dias  12/12/18  

Homologação Final do 
Processo Seletivo  

01 dia  14/12/18  
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ANEXO II 

                                                                      N
0
 DE INSCRIÇÃO: 

EDITAL N
0
 15/2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N
0
 15/2018. 

ESTAGIÁRIO - PROVA OBJETIVA 

 

 

........................................................................................................................................................................................................ 

Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura de Manoel Viana 

 PROCESSO SELETIVO N
0
 15/2018  

                                                                                                       N
0
 DE INSCRIÇÃO: 

ESTAGIÁRIO- PROVA OBJETIVA 
                                                                      

NOME:______________________________________________________________________________________________ 
CPF:________________________________________________________________________________________________ 

ASSINATURA:___________________________________________  

VAGA PARA: (    ) ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO              (    ) ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

 (    ) PEDAGOGIA  (    )MATEMÁTICA (     ) LETRAS   (    )BIOLOGIA (     ) HISTÓRIA 

  (     ) TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  (    ) ADMINISTRAÇÃO 

 (     )  CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (    )QUÍMICA (    )EDUCAÇÃO FÍSICA (   ) EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 (    ) AGRONOMIA (    ) TECNOLOGIA EM AGROINDÚSTRIA (    ) FARMÁCIA     

(    ) ENGENHARIA AGRÍCOLA (    ) ENGENHARIA CIVIL (    ) DIREITO (    ) TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO DE GRÃOS (   ) 
ENGENHARIA ELÉTRICA 

DATA DA INSCRIÇÃO:_____________________________________       . 

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO:_____________________________________________________________________ 

OBS.: Acompanhe a divulgação dos resultados no site oficial da Prefeitura: http://www.manoelviana.rs.gov.br/ 
 

 (VIA DO CANDIDATO)                                                                

 

 
NOME:_________________________________________________ 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:_____________________ 
 
CPF:_____________________________________ 
ENDEREÇO:_____________________________ 
 
VAGA DE: (    ) ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO 
 (    ) ENSINO MÉDIO TÉCNICO  
ENSINO SUPERIOR (    ) PEDAGOGIA  (    ) MATEMÁTICA    
 (     ) LETRAS   (    ) BIOLOGIA (     ) HISTÓRIA   
(     ) TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS  (    ) ADMINISTRAÇÃO (    )  CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   
(   ) QUÍMICA (    ) EDUCAÇÃO FÍSICA (   ) EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(    ) AGRONOMIA (    ) TECNOLOGIA EM AGROINDÚSTRIA           
(    )FARMÁCIA    (    ) ENGENHARIA AGRÍCOLA (    ) 
ENGENHARIA ELÉTRICA      (    ) ENGENHARIA CIVIL                     
(    ) DIREITO (    ) TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO DE GRÃOS 
 
TELEFONE: (         )___________________ 
 
Email:____________________________________ 
 
ASSINATURA DO CANDIDATO:_________________________ 
 
DATA DA INSCRIÇÃO:________________________________ 
 
RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO:______________________ 

 

Pré- Requisitos: 

A) Cópia do atestado de matrícula ou outro 

comprovante legal. 

B) cópia do documento de identidade, 

acompanhado do original.  

C) Cópia do CPF, acompanhado do original. 

D) Cópia do Comprovante de Residência 

 

 

http://www.manoelviana.rs.gov.br/
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ANEXO III 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Conteúdos de Língua Portuguesa para Estagiário de Ensino Médio e Técnico  

1.Leitura, interpretação e compreensão de texto.  

2.Gênero Textual: bilhete, cartaz, notícia, diário, agenda e anotações.  

3.Fonética: encontros consonantais e vocálicos, dígrafos, ditongos e sílaba (divisão 

e classificação).  

4.Acentuação gráfica. 

5. Ortografia. 

6. Pontuação. 

7. Morfologia: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

conjunção e interjeição.  

8.Análise sintática dos períodos simples e composto.  

9.Concordância nominal e verbal.  

10.Semântica: sinonímia e antonímia.  

11.Tipos de linguagem: verbal, não verbal, denotativa, conotativa, coloquial, formal.  

 

Referência Bibliográfica 

 

1. Campos, Elizabeth / Cardoso, Paula Marques / Andrade, Silvia Letícia de. Viva 

Português– 2ª Edição 2011 - Nova Ortografia. Editora Ática. 

2.  VOLP- Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa- Academia Brasileira 

de Letras. Disponível em htpp://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-

vocabulario 
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Conteúdos para vaga de Estagiário do Ensino Superior 
 
Língua Portuguesa: 
 
1. Compreensão e interpretação de texto.  
2.Vocabulário. 
3.Fonemas e Letras: classificação dos fonemas. 
4.Encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo. Encontro consonantal e dígrafo. 
5.Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao número de 
sílabas. 
6. Acentuação gráfica.  
7.Ortografia.  
8.Estrutura e formação das palavras.  
9.Classe de palavras: substantivo (tipos, gênero, número e grau); artigo, adjetivo 
(tipos, gênero, número e grau); numeral (flexão, leitura e escrita dos números); 
pronome (definição e classificação); verbos regulares e irregulares (noções de 
tempo presente, passado e futuro, definição, pessoa, número, tempos verbais, 
modos, formas, voz, conjugações); advérbio e locuções adverbiais; preposição e 
locuções prepositivas, combinações e contrações; conjunções (coordenativas e 
subordinativas, locuções conjuntivas); interjeição e locução interjetiva.  
10. Emprego do sinal indicativo de crase. 
11.Termos essenciais da oração: sujeito (tipos), predicado (tipos). Verbo de ligação: 
predicativo do sujeito e predicativo do objeto.  
12.Figuras de linguagem.  
13.Frase, oração, período.  
14.Sintaxe do período simples e composto. Concordância nominal e verbal. 
15.Pontuação. 
16. Uso dos porquês. 
 
Referência Bibliográfica 
 

1. VOLP- Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa- Academia Brasileira de 
Letras. Disponível em htpp://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-
vocabulario 

2. Abaurre, Maria Luiza / Pontara, Marcela Nogueira / Abaurre, Maria Bernadete M. 
Português - Contexto, Interlocução e Sentido. Editora MODERNA. 
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Conteúdos de Legislação para todos os Estagiários 

Constituição Federal do Brasil ( Dos Direitos e Garantias fundamentais- Art 5º a 11. 

Da Nacionalidade- Art 12 a 13. Da Organização do Estado Art 29 a 41. Da 

Organização dos Poderes- Art 59 a 83. Da Ordem Social) 

Lei Orgânica do Município de Manoel Viana e emenda . 

Regime Jurídico Único dos Servidores de Manoel Viana. 

 
Referências Bibliográficas:  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas 
Constitucionais.  
  
MANOEL VIANA.  
Lei Orgânica do Município de Manoel Viana e emenda 005/2007. 

Lei nº 072/94, de 23 de maio de 1994 e alterações- Regime Jurídico Único dos 
Servidores do município de Manoel Viana. 
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ANEXO IV 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N
0
 15/2018 

 

NOME DO CANDIDATO: _______________________________________________ 

 

N
0
 INSCRIÇÃO: ___________________________ CPF: ______________________ 

CURSO:____________________________________________________________ 

 

A COMISSÃO DA SELEÇÃO.  

 

Como candidato no Recrutamento para Estagiário solicito a revisão da questão n
0
 ________ (ou outro 

item da seleção), sob os seguintes argumentos: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Manoel Viana/RS, ____ de ____________ de 2018.  

 

___________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

Atenção Preencher com letra legível. Apresenta argumentação clara e concisa. 

Preencher o recurso em duas vias (uma será retida e outra é para o candidato) sendo atestado à 

entrega. 

.............................................................................................................................................................. 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO FORMULÁRIO DE RECURSO 

NOME DO CANDIDATO: _______________________________________________ 

N
0
 CPF ________________ N

0
 INSCRIÇÃO _________ CURSO ________________ 

COMPONENTE DA SELEÇÃO: 

QUESTÃO N
0
 ________________________________________________________ 

OUTRO: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Recebido em ______ de _______ de 2018. 

_________________________________ 

                                                                                                           Responsável pelo recebimento 

OBS: (VIA DO CANDIDATO)                                                                      

 


