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EDITAL DE SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE ESTÁGIO 2019 

CIDADE: SÃO LUÍS 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A seleção destina-se ao preenchimento imediato do quadro de vagas de 

estagiários, e também ao cadastro de reserva, com validade de 01 (um) ano, 

contados a partir da publicação do resultado final deste Processo Seletivo. 

 

2. VAGAS DISPONÍVEIS (ANEXO I) 

2.1. Serão disponibilizadas vagas para os seguintes campos de estágio: 

a) Biblioteconomia: 02 (duas) vagas. 

b) Comunicação Social (Jornalismo ou Relações Pública ou Rádio TV): 01 (uma) 

vaga. 

c) Direito: 01 (uma) vaga. 

d) Pedagogia: 03 (três) vagas. 

e) Psicologia: 02 (duas) vagas. 

 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS 

3.1 Estar cursando, na época da inscrição, período correspondente a, no mínimo, 50% 

da duração total do curso e, no máximo, o antepenúltimo semestre letivo do curso 

correspondente à vaga concorrida; 

3.2 A Instituição de Ensino Superior deve ser conveniada ao SENAC/MA (ver Anexo 

II); 

3.3 Ter coeficiente de rendimento acadêmico de no mínimo 7,0 (sete); 

3.4 Não ter reprovação pendente em disciplinas do curso. 

 

4. DAS INSCRIÇÃO 

4.1 O período de inscrição ocorrerá entre os dias 20/05/2019 e 21/05/2019, no horário 

de 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, na Sede Administrativa do 

SENAC/MA, localizada na Avenida dos Holandeses, S/N°, Ed. 
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Fecomércio/SESC/SENAC, 4° e 5° Pavimentos, Calhau, São Luís/MA - CEP 

65075-650. 

4.2 O candidato será responsável por sua inscrição, devendo ler atentamente as 

instruções contidas no instrumento editalício, o qual não poderá alegar 

desconhecimento. 

4.3 Não será permitida a entrada do candidato ao local de inscrição usando: shorts, 

minissaia, bermudas e tops. 

4.4 O presente Edital estará disponível para consulta no site: 

http://seletivo.ma.senac.br/ 

4.5 No ato da inscrição o candidato deve apresentar: 

a) Ficha de Inscrição preenchida (ver no site http://seletivo.ma.senac.br/) 

b) Encaminhamento da Universidade conveniada, em que conste, nome, turno, 

período que está cursando e disponibilidade para o estágio; 

c) Histórico Acadêmico, com coeficiente de rendimento indicado; 

d) 01 (uma) foto 3x4 colorida (atualizada); 

e) Currículo Atualizado; 

f) Declaração ou comprovação de que é dependente de comerciário (a), se for o 

caso; 

g) Cópia da identidade; 

4.6 Os documentos acadêmicos originados de sistemas eletrônicos das IES que 

possuem assinatura digital, dispensarão assinatura e carimbo manuais, bem como 

cópias; 

4.7 As cópias dos demais documentos citados deverão ser entregues mediante a 

apresentação dos respectivos originais, para comprovação de autenticidade; 

4.8 As cópias recebidas no ato de inscrição não serão devolvidas; 

4.9 O período de inscrição poderá sofrer alteração a critério do Senac/MA e a qualquer 

momento poderá anular a inscrição do candidato, caso seja observada falsidade 

de declarações ou irregularidades nos documentos prestados. 

 

5. DA CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 

5.1 A carga horária semanal de estágio é de 20 (vinte) horas, distribuídas em 04 

(quatro) horas diárias. 
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6. DOS BENEFÍCIOS 

6.1 O SENAC/MA oferece ao estagiário os seguintes benefícios 

a) Bolsa de Estágio: Salário Mínimo vigente no exercício; 

b) Recesso remunerado proporcional ao período de vigência do estágio, conforme 

determinação Lei 11.788/2008; 

c) Seguro de Acidentes Pessoais, conforme determinação Lei 11.788/2008. 

 

7. DA SELEÇÃO 

7.1 A Seleção dos candidatos compreenderá as seguintes etapas: 

a) Análise do Histórico Escolar (etapa eliminatória); 

b) Redação e Prova de Informática (etapa classificatória e eliminatória); 

c) Entrevista (etapa classificatória); 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

8.1 Em ordem decrescente seguem os critérios de desempate: 

a) Ser comerciário ou dependente de comerciário (mediante de apresentação de 

comprovação: carteira do SESC, carteira de trabalho ou contrato de trabalho); 

b) Maior idade; 

c) Maior coeficiente de rendimento; 

d) Maior tempo de curso; 

e) Maior nota na Redação; 

f) Maior nota na Prova de Informática; 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os 

atos, convocações, avisos, comunicados, bem como alteração de cronograma de 

execução e outras informações pertinentes a esse Processo Seletivo, que serão 

divulgados no site do SENAC/MA:  http://seletivo.ma.senac.br/ 

9.2 O processo seletivo não concede revisão nas avaliações teóricas e práticas. 

9.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local e 

horário de realização das etapas de seleção. 
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9.4 A distribuição dos candidatos aprovados neste seletivo nas lotações disponíveis por 

curso ficará por conta do SENAC/MA, não cabendo ao candidato a escolha. 

9.5 O Programa de Estágio tem duração de 12 meses e consequentemente o cadastro de 

reserva tem a mesma validade. 

 

10. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPA PERÍODO 

Lançamento 06/05/2019 

Inscrição 20 e 21/05/2019 

Convocação para Redação e Prova de Informática 23/05/2019 

1ª Etapa – Redação e Prova de Informática 24/05/2019 

Convocação para Entrevista 28/05/2019 

2ª Etapa – Entrevista 29 à 31/05/2019 

Resultado Final 04/06/2019 

 

 

São Luís, 03 de maio de 2019. 

 

JOSÉ AHIRTON BATISTA LOPES 

Diretor Regional 
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ANEXO I 
Demonstrativo de Quantidade de por Campo de Estágio, Carga Horária Semanal 

e Horário de Estágio 
 

CAMPO DE 

ESTÁGIO 
C/H SEMANAL C/H DIÁRIA LOTAÇÃO TURNO VAGAS 

Biblioteconomia 20h 4h 
CEP SÃO LUÍS 

(Rua do Passeio) / 
Restaurante Escola

Matutino e 
Vespertino 

02 

Comunicação 20h 4h SEDE (Holandeses) Matutino 01 

Direito 20h 4h SEDE (Holandeses)
Matutino / 
Vespertino 

01 

Pedagogia 20h 4h 
CEP SÃO LUÍS 

(Rua do Passeio) 
Matutino e 
Vespertino 

03 

Psicologia 20h 4h 
CEP SÃO LUÍS 

(Rua do Passeio) / 
SEDE (Holandeses)

Matutino e 
Vespertino 

02 

TOTAL 08 
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ANEXO II 

Atribuição dos Estagiários por Área de Atuação 

 

ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO DE BIBLIOTECONOMIA 

 Registrar o material bibliográfico recebido; 

 Receber e conferir as obras adquiridas; 

 Colocar os carimbos nas publicações; 

 Conferir e arquivar as notas de compra; 

 Organizar o arquivo de catálogos de livreiros e editores; 

 Registrar as baixas do material documental. 

 Auxiliar na catalogação e classificação dos documentos; 

 Auxiliar na catalogação e indexação dos artigos de periódicos; 

 Auxiliar na organização do arquivo fotográfico e documental; 

 Auxiliar na realização de pesquisas no acervo disponível e em outros centros de 

documentação. 

 Explicar o funcionamento da Biblioteca aos leitores; 

 Preparar o material didático para empréstimo; 

 Explicar aos leitores as normas do empréstimo; 

 Operar o sistema de empréstimo, devolução, renovação e reserva do material do 

acervo; 

 Orientar nas pesquisas solicitadas pelos usuários; 

 Distribuir novas aquisições BIDOC, na capital e fazer malote para o interior; 

 Digitar e disseminar material de divulgação, tais como: listas de novas aquisições, 

folder informativo, cartazes etc. 

 Auxiliar nos levantamentos bibliográficos; 

 Cadastrar os leitores (funcionários) na biblioteca; 

 Dentre outras atribuições correlatas à função do bibliotecário. 
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ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO DE COMUNICAÇÃO 

 Realizar clipagem diária; 

 Realizar a cobertura fotográfica e jornalística de eventos; 

 Redigir textos com fins jornalísticos, informativos e publicitários; 

 Atualizar mala-direta dos públicos de interesse da instituição (imprensa, clientes, 

empresas e entidades parceiras, autoridades públicas); 

 Distribuir material para encaminhamento via mala-direta; 

 Atualizar os murais internos e arquivos de fotos; 

 Dar apoio à organização de eventos; 

 Acompanhar e encaminhar as solicitações de clientes aos diversos setores da 

instituição; 

 Participar na elaboração de projetos de comunicação e marketing da instituição; 

 Dar suporte à produção de folheteria interna e externa com fins informativos e 

publicitários (cartões, convites, cartazes, folhetos, etc.). 

 

ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO DE DIREITO 

 Elaboração de parecer jurídico e resposta à consulta; 

 Elaboração de Normativos Internos; 

 Análise jurídica de Processos de Compras; 

 Análise de Contratos; 

 Análise de Processos Jurídicos e Administrativos; 

 

ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA 

 Acompanhar processo seletivo de docentes contratados; 

 Auxiliar os docentes na elaboração dos seus planejamentos de aula; 

 Realizar o acompanhamento didático-pedagógico das turmas em funcionamento; 

 Analisar os registros das turmas (diário de classe); 

 Articular com os docentes a elaboração de novos planos de cursos ou o 

aperfeiçoamento dos já existentes; 

 Realizar a preparação e manutenção necessária para o funcionamento dos cursos; 

 Elaborar estratégias de superação das dificuldades encontradas para a realização 
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dos cursos; 

 Atender aos clientes externos (alunos, familiares, interessados...) e internos 

(professores, servidores...), respondendo prontamente ou buscando orientação 

para corresponder às suas solicitações; 

 Realizar, em conjunto com a equipe técnica e corpo docente, seminários, e 

eventos, dentro e fora da Instituição; 

 Participar ativamente para o alcance das metas mensais e anuais da unidade 

operativa em que atua; 

 Dentre outras atribuições correlatas à função do pedagogo. 

 

ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA/PSICOLOGIA (BANCO DE 

OPORTUNIDADES) 

 Auxiliar na pesquisa de candidatos conforme perfil para a vaga exigida; 

 Auxiliar na solicitação de comparecimento do candidato no setor de 

encaminhamento; 

 Digitar carta de encaminhamento e proceder a entregar ao candidato; 

 Auxiliar na orientação do candidato no ato do encaminhamento; 

 Auxiliar na orientação das empresas no que respeito aos procedimentos de 

solicitação de candidatos; 

 Auxiliar no levantamento de dados do Banco de Oportunidades; 

 Auxiliar no processo de pré-seleção dos egressos para o mercado, quando 

necessário; 

 Auxiliar no acompanhamento dos egressos lotados nas empresas do mercado de 

trabalho; 

 Dar apoio à divulgação do Banco de Oportunidades junto às turmas que estiverem 

encerrando; 

 Auxiliar no atendimento aos clientes internos e externos, na digitação de projetos, 

na elaboração de pareceres e relatórios, dentre outros. 
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ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO DE PSICOLOGIA (GESTÃO DE PESSOAS) 

 Auxiliar na operacionalização do programa de bolsa de estágio; 

 Auxiliar nos processos de recrutamento e seleção de candidatos para o SENAC; 

 Auxiliar na ambientação de novos servidores; 

 Auxiliar nos processos de planejamento, acompanhamento e avaliação do 

Programa de Educação Corporativa; 

 Auxiliar no atendimento aos clientes internos e externos, na digitação de projetos, 

na elaboração de pareceres e relatórios, dentre outros; 

 Auxiliar a organização dos documentos e ambiente do setor.
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ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE INFORMÁTICA 

 

Noções de Informática 

 Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software,  

 Sistema Operacional Windows; 

 Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint); 

 Conceitos e serviços relacionados à Internet e à Intranet; Navegadores 

(browsers); Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca e pesquisa; 

Transferências de arquivos. Conceitos de organização e gerenciamento de 

arquivos e métodos de acesso.  

 Conceitos de proteção e segurança. Armazenamento de dados: 

Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados;  

 Cópia de segurança (backup). 
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ANEXO IV 

 

Para concorrer a qualquer vaga de estágio no SENAC/MA você deve estar matriculado 

em uma Instituição conveniada. 

 

Até o presente momento temos firmados convênios com as seguintes Instituições de 

Ensino Superior: 

 

 Centro Universitário do Maranhão – 
UNICEUMA 

 Faculdade Cândico Mendes – FACAM 
 Faculdade de Ciências e Tecnologia do 

Maranhão - FACEMA 
 Faculdade Estácio de São Luís 
 Faculdade Pitágoras 

 Instituto de Ensino Superior 
Franciscanos - IESF 

 Unidade de Ensino Superior Dom Bosco 
- UNDB 

 Universidade Estadual do Maranhão - 
UEMA 

 Universidade Federal do Maranhão – 
UFMA 

                                                                      
 


