
 
 

 

EDITAL Nº 02/2016 – CES RIOTERRA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
DE ESTAGIÁRIO 

 
 

A presidente do Centro de Estudos da Cultura do Meio Ambiente da Amazônia 

Rioterra, Telva Barbosa Gomes Maltezo, usando de suas atribuições legais e 

normativas, torna público pelo presente edital o período de inscrições para 

seleção de candidatos interessados em concorrerem à vaga para estágio 

remunerado, conforme quadro a seguir: 
 

Quadro de Vagas de Estágio 
Área Graduação Requisitos 

mínimos 
Perfil Nº de 

vagas 

Ambiental Agronomia; 
Geografia; 
Biologia; 
Engenharia 
Florestal; 
Engenharia 
Ambiental; 
Gestão 
Ambiental; 

-Residir    em 
Itapuã do 
Oeste/RO; 
-Ter cursado 
mais de 50% 
do curso de 
graduação; 

-Ser proativo; 
-Gostar de trabalhar em 
campo e com pessoas; 
-Ser comunicativo e ter 
desenvoltura para 
trabalhar com produtores 
rurais; 
-Ter conhecimento básico 
em internet e pacote office 
e facilidade para elaborar 
relatórios e organizar 
arquivos de trabalho; 
-Ter interesse na área do 
terceiro setor. 
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1. Das Vagas 
 

1.1. Será ofertada apenas 1 (uma) vaga de estágio para a área ambiental, 

podendo concorrer acadêmicos das graduações indicadas no quadro de 

vagas acima. 

1.2. O estágio se dará sob o regime de trabalho de 30 (trinta) horas 

semanais. 

1.2. A bolsa a ser percebida pelo candidato contratado corresponde a uma 

remuneração bruta de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais) mais 

benefícios (auxílio transporte (R$ 120,00) e seguro de acidentes pessoais). 



2. Das Inscrições 
 
2.1. Envio de currículo para o e-mail educa@rioterra.org.br, de 14 a 20 de 

julho de 2016. 

2.2. Não serão aceitas inscrições fora do período especificado no item acima. 

2.3. Serão aceitos somente currículos enviados para o e-mail indicado no item 

acima. 

2.4. No dia 21 de julho de 2016 será divulgada no site do CES Rioterra, lista 

contendo relação dos candidatos aptos à entrevista. 

2.5. No dia 21 de julho de 2016 será enviado e-mail aos candidatos aptos á 

entrevista informando data e local de comparecimento para a realização da 

mesma. 

2.6. No  dia  22  de  julho  de  2016,  das  09h00  às  11h00,  será    realizada 

entrevista com os candidatos pré-selecionados. 

2.7. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 25 de julho de 

2016. 

2.8. O estagiário selecionado terá até o dia 30 de julho de 2016 para organizar 

toda a documentação necessária para o estágio e entregá-la ao Centro de 

Estudos Rioterra, incluindo as 4 vias do Termo de Compromisso de Estágio - 

TCE e o Plano de Estágio devidamente assinado por ele e pela instituição de 

ensino. 

2.9. A contratação será imediata, mediante o preenchimento dos requisitos 

legais exigidos pela lei de estágio Nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008, 

e obedecendo as normas do Programa de Estagio do CES Rioterra. 

 
 

3. Do processo seletivo 
 

3.1. Os candidatos serão selecionados através de duas fases: 

 
3.1.1. Primeira   fase:   Análise   dos   currículos   enviados   para   o    e-mail 

educa@rioterra.org.br, nos dias 14 a 20 de julho de 2016; 

 

3.1.2. Segunda fase: Entrevistas individuais com os candidatos pré- 

selecionados no dia 22 de julho de 2016, entre 09:00 e 11:00 hs, no Viveiro 

Municipal de Itapuã do Oeste, localizada à rua Ayrton Senna, 2481, Centro, em 

Itapuã do Oeste/RO; 

4. Das atividades a serem desenvolvidas 
 
4.1. Realizar todas as atividades previstas no plano de estágio individual do 

estagiário, a ser elaborado conjuntamente pelo estagiário, supervisor de 

estágio da Rioterra e orientador de estágio da instituição de ensino; 

4.2. Participar de treinamentos, capacitações, seminários e demais eventos 

pedagógicos, que por ventura venham a ser organizados e/ou indicados pela 

coordenação de estagio do CES Rioterra; 
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4.3. Atentar-se as normas de conduta da instituição, assim como as normas de 

estágio dispostas no manual de estágio do estagiário; 

4.4. Estar disponível para viagens aos municípios de atuação da instituição, na 

medida em que isso seja necessário para consecução de suas atribuições no 

CES Rioterra e que o calendário acadêmico assim o possibilite. 

 

5. Das disposições gerais 
 
5.1. A inscrição do(a) aluno(a) implicará a aceitação total e incondicional das 

normas e instruções constantes neste Edital. 

5.2. Só deverão comparecer a entrevista, os(as) candidatos(as) cujos nomes 

constarem na lista oficial, a ser divulgada no site da Rioterra, no dia 21de julho. 

5.3. O período de vigência da bolsa será de 6 meses, prorrogável por igual 

período, totalizando, no máximo, dois (2) anos de vigência do estágio. 

5.4. Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 

complementares que visem a correções e aperfeiçoamento do processo 

seletivo. 

5.5. Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Coordenação de 

Estágio do CES Rioterra. 

5.6. Este Edital entra em vigor a partir de sua publicação, sendo válido apenas 

para este processo seletivo, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 

 
Porto Velho/RO, 14 de Julho de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telva Barbosa Gomes Maltezo 
Presidente CES Rioterra 


