GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ
Rua: Amazonas, 20 - B. Central - CEP: 68.908-330 - Macapá-AP
(096) 3312-1950 / 1951 / 1952 / 1962/1964 Fone/Fax: (096) 3222-0444

site: www.eap.ap.gov.br e-mail: eap@eap.ap.gov.br

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2014

1.APRESENTAÇÃO
O Governo do Estado do Amapá por meio da Escola de Administração Pública - EAP,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 11.788,
de 25 de setembro de 2008, e o Decreto Estadual nº 5978 de 18 de outubro de 2013,
torna público, para conhecimento dos interessados, as disposições que regerão este
Processo Seletivo Público, para preenchimento inicial de 230 (duzentas e trinta) vagas
de estágio remunerado.
2. OBJETO
Seleção de estudantes do Ensino Superior regularmente matriculados e frequentando os
diversos cursos de graduação regular e tecnólogo das rede de ensino público e privado,
modalidade estágio não obrigatório e remunerado para atuarem nos Órgãos do Governo
(administração direta e indireta) do Estado do Amapá.
3. OBJETIVO
O objetivo do estágio é propiciar aos estudantes de diversas graduações o conhecimento
da realidade do Serviço Público, potencializando suas competências em um espaço
privilegiado de aprendizagem e apoio à formação profissional.
4. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
4.1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de acordo com a
demanda encaminhada pelos Órgãos de Governo do Estado, sendo 20% para
provimento de cadastro de reserva, convocados de acordo com a existência de vaga.
4.2. A vigência do estágio será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, uma única vez,
por igual período, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência, conforme art. 11
da Lei Federal 11.788/2008.
4.3. Fica assegurado à pessoas com deficiências o percentual de 10% das vagas
oferecidas, conforme previsto no art. 17, § 5°, da Lei Federal nº 11.788/2008.
4.4. A Escola de Administração Pública do Amapá firmará um Acordo de Cooperação
Técnica com os Órgãos Concedentes e com as Instituições de Ensino Superior,
estabelecendo as condições do programa de estágio, observadas disposições da
legislação vigente.
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5. REQUISITOS PARA INVESTIDURA
a) Ser brasileiro(a).
b) Preencher corretamente a ficha de inscrição por meio do endereço eletrônico:
www.eap.ap.gov.br. e www.processoseletivo.ap.gov.br.
c) Ter idade mínima de 16 anos até a data da inscrição.
d) Estar devidamente matriculado e frequentando, Instituição de Ensino Superior
reconhecida pelo Ministério da Educação.
e) Não ter vínculo empregatício.
f) Ser aluno do ensino superior da rede pública e/ou privada e estar devidamente
matriculado em cursos de nível superior regulares e/ou tecnólogo e que estejam
consignados no formulário eletrônico de inscrição.
g) Não serão aceitas inscrições de candidatos que estejam cursando o último ano
de ensino superior e não possam cumprir, no ato da convocação, 1 (um) ano de
estágio, bem como daqueles que estejam cursando apenas matérias isoladas.
h) Não serão aceitas inscrições de estudantes matriculados em pré-vestibulares.
i) Conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
6. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
a) É assegurado o direito de inscrição no concurso às pessoas com deficiência que
pretenderem fazer uso da prerrogativa que lhes é facultada no inciso VIII, do art.
37, da CF, e no art. 17, § 5°, da Lei nº 11.788/2008, desde que a deficiência seja
compatível com as condições de trabalho exigidas pelo Órgão e com as
atribuições da função.
b) O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição para a realização das
provas deverá solicitá-la no ato da inscrição, indicando claramente quais os
recursos especiais necessários (materiais, equipamentos etc.).
c) A solicitação será atendida segundo critérios de viabilidade e razoabilidade.
d) O candidato participará do processo seletivo em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere ao conteúdo, à avaliação e ao horário de
aplicação.
e) Não havendo candidatos inscritos para as vagas reservadas às pessoas com
deficiência, estas serão preenchidas por candidatos da ampla concorrência.
Encerrado o período de inscrição, a relação com homologação das inscrições
será divulgada por meio do endereço eletrônico: www.eap.ap.gov.br e
pwww.processoseletivo.ap.gov.br.
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7. ETAPAS DO PROCESSO

CRONOGRAMA
INSCRIÇÕES

11/02/2014 a 21/02/2014

AVISOS LOCAL DA PROVA DE
REDAÇÃO

24/02/2014 a 28/02/2014

REDAÇÃO

10/03/2014 a 15/03/2014

RESULTADO DA REDAÇÃO

Até 21/03/2014

RECURSOS

Até 48 horas após a prova

ENTREVISTA

24/03/2014 a 26/03/2014

RESULTADO DA ENTREVISTA

27/03/2014

ANÁLISE DOCUMENTAL

28 e 29/03/2014

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

Até 03/04/2014

7.1. DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet no endereço
eletrônico: www.eap.ap.gov.br e www.processoseletivo.ap.gov.br, no período
de 11/02/2014 a 21/02/2014.
a) No momento da inscrição, o candidato deverá preencher devidamente o
formulário disponível no site.
b) O formulário de inscrição indicará somente as graduações com vagas
disponíveis para este processo de seleção, vedando inscrições de
interessados de outros cursos de graduação.
c) O candidato deverá imprimir o comprovante de inscrição.
d) É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto
preenchimento da ficha de inscrição. A Escola de Administração
Pública/Núcleo de Estágio, não assumirá responsabilidades por eventuais
prejuízos causados pelo preenchimento incorreto da mesma, sendo que
qualquer informação em desacordo com este Edital acarretará na
eliminação do candidato do processo de inscrição e seleção.
e) A Escola de Administração Pública - EAP, não se responsabilizará por
inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação da rede internet
que impossibilitem a transferência de dados ou a impressão dos
documentos.
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7.2. DA PROVA DISCURSIVA – Redação (caráter eliminatório e classificatório)
7.2.1. Nesta fase, a seleção será feita através de aplicação de redação aos candidatos
inscritos na 1.ª fase.
7.2.2. Na prova de redação o candidato deverá redigir um texto dissertativoargumentativo, para o qual será atribuído no máximo dez pontos, distribuídos conforme,
Matriz de referência para redação no ANEXO A.
7.2.3. A prova de redação poderá acontecer em dias diferentes dependendo da
quantidade de candidatos inscritos.
7.2.4. Em caso de provas em dias diferentes serão adotados os seguintes procedimentos:
a) Avisos de convocação, no site da EAP, por ordem de inscrição dos candidatos
informando data, horário e local.
b) Temas que não se repitam.
c) Temas que só serão revelados no momento do início da prova.
7.2.5. A Comissão Organizadora deste processo seletivo se reunirá 30 minutos antes da
realização das provas de redação para definir o tema da prova do respectivo dia.
7.2.6. Será considerado inabilitado e, consequentemente, eliminado do Processo
Seletivo, o candidato que na prova de redação:
a) Apresente menos de 15 (quinze) linhas, qualquer que seja o conteúdo, que configurará
“Texto insuficiente”.
b) Não atender aos termos do ANEXO A, quanto as competências e as situações de
produção do texto.
c) Apresente impropérios, desenhos e outras formas propositais passíveis de anulação.
7.2.7. As provas de redação acontecerão no período de 10/03/2014 a 15/03/2014. As
informações com datas, horários e locais, serão divulgados oportunamente no site de
inscrição.
7.2.8. A prova terá duração de 2 (duas) horas. O fiscal de sala avisará ao início e
término da prova.
7.2.9. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com 30 minutos
de antecedência.
7.2.10. Não será permitida a entrada do candidato na sala de provas após a autorização
do seu início.
7.2.11. Não haverá segunda chamada. O candidato não poderá alegar qualquer
desconhecimento quanto à realização da prova como justificativa de sua ausência. O
não comparecimento à prova, por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência.
7.2.12. Somente será admitida à sala de prova o candidato devidamente inscrito, de
acordo com as disposições do presente edital, e que apresentar um dos documentos
originais a seguir:
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Cédula de identidade (RG) expedida pelas Secretarias de Segurança Pública.
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Certificado de Dispensa de Incorporação.
Certificado de reservista.
Passaporte.
Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997.

7.2.13. É obrigatória a apresentação do comprovante de inscrição no dia de realização
da prova.
7.2.14. Na hipótese de o candidato comparecer ao local de aplicação portando o
comprovante definitivo de inscrição e seu nome não constar na lista de inscritos, deverá
procurar o Coordenador de Aplicação para verificar se houve algum equívoco e quais
providências deverão ser adotadas.
7.2.15. O candidato deverá comparecer ao local escolhido munido de caneta
esferográfica de tinta preta ou azul.
7.2.16. Durante a realização da prova, não será permitida qualquer espécie de consulta
ou empréstimo de material.
7.2.17. Cada candidato receberá além do formulário para escrever a redação, outro para
rascunho.
7.2.18. O tema da redação será divulgado apenas no momento da realização da prova.
7.2.19. O texto da redação deverá ter no mínimo 15 linhas e no máximo 25.
7.2.20. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que
for escrito fora do local apropriado e/ou que estiver em desacordo com a extensão
mínima e máxima de linhas.
7.2.21. O formulário oficial, com o texto definitivo da redação, será o único documento
válido para a avaliação da prova. A folha para rascunho é de preenchimento facultativo
e não valerá para tal finalidade.
7.2.22. O candidato não poderá assinar o formulário de redação definitiva.
7.2.23. Ao terminar a redação o inscrito deve entregar ao fiscal da sala a folha de
rascunho e o formulário com a redação definitiva.
7.2.24. O formulário oficial não será substituído por erro de preenchimento do inscrito.
7.2.25. O resultado da Prova de Redação será divulgado no site.
7.2.26. Eventuais recursos referentes ao resultado da prova de redação devem ser
interpostos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, por escrito, a contar do primeiro
dia útil após a divulgação do resultado, sendo protocolados na EAP.
8. FASE DE ENTREVISTA (caráter eliminatório e classificatório)
8.1. Só serão convocados para entrevistas o número de candidatos aprovados de acordo
com a ordem decrescente de classificação na prova discursiva e a existência de vagas.
Em caso de desistência , ou desclassificação nesta fase. Serão convocados os candidatos
seguintes de acordo com a ordem de classificação.
8.2. A entrevista será realizada por Comissões específicas formadas por servidores da
EAP previamente designados para essa avaliação, podendo haver a participação de
membros do Banco de Credenciados da EAP.
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8.3. O objetivo da entrevista é verificar se o candidato possui o perfil adequado para o
desempenho de atividades de estagiário.
8.4. A entrevista é de caráter eliminatório, e será atribuída uma nota de no máximo 10
pontos e mínimo 7 (sete) pontos, conforme ANEXO B.
8.5. As datas e horários com a relação nominal dos candidatos convocados para a
entrevista,
será
divulgada
no
site:
www.eap.ap.gov.br
e
www.processoseletivo.ap.gov.br.
8.6. Os candidatos habilitados deverão comparecer ao local da Entrevista com
antecedência mínima de 15 (quinze) minutos à hora estabelecida, munidos de
documento de identificação com foto. O não comparecimento no horário divulgado
implicará na desclassificação.
8.7. O candidato que não comparecer à entrevista será considerado desistente no
Processo Seletivo.
8.8. A lista de aprovados e convocação para a 4º fase será divulgada no site da EAP.
8.9. Nesta fase, não será admitida a interposição de recursos.
8.10. O resultado será divulgado no site do processo.

9. FASE DOCUMENTAL
9.1 Após a aprovação na 3ª fase, o estudante será convocado por meio do endereço
eletrônico www.eap.ap.gov.br e www.processoseletivo.ap.gov.br, para a entrega das
seguintes documentações para análise e posteriores etapas:
a) Uma foto 3x4.
b) Fotocópia e original de Cédula de identidade e CPF.
c) Fotocópia do Comprovante de Residência.
d) Fotocópia e original de comprovação de matrícula, ou declaração de frequência
regular do candidato, em curso de educação superior, atestado pela Instituição
de Ensino. Se emitido pela Internet, será necessária a validação através de
carimbo e assinatura do representante da Instituição.
e) Declaração negativa de vinculo empregatício (redigida pelo candidato).
f) Candidatos com deficiência física deverão apresentar Fotocópia e original do
laudo médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência com referência
ao CID – Código Internacional de Doenças.
9.2. O Candidato que deixar de comparecer nas datas de convocação, será
automaticamente desclassificado.
9.3. A análise da documentação emitida pelos candidatos será realizada pela
Coordenação de Ações de Formação e Desenvolvimento e Gerência do Núcleo de
Estágio da Escola de Administração Pública.
9.4. Não serão aceitos documentos rasurados, borrados ou com falhas que dificultem a
comprovação de que se trata da pessoa portadora dos documentos.
9.5. O candidato deverá reunir e entregar todos os documentos listados acima não sendo
aceitas entregas parciais.
9.6. O candidato que preencher ou emitir quaisquer documentos falsos, inexatos ou
ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital, implicará
na desclassificação no processo.
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9.7. Será divulgado na internet o resultado da análise documental a convocação dos
aprovados para acolhimento na Escola de Administração Pública.
9.8. A documentação emitida pelo candidato não será devolvida.
10. DAS SANÇOES
10.1. O candidato que incorrer em quaisquer das ações abaixo será desclassificado do
certame:
a) Burlar, ou tentar burlar, quaisquer das normas definidas neste edital, nos
comunicados relativos à prova ou nas instruções constantes no Formulário da
Redação.
b) Não apresentar os documentos de identificação em consonância com a
especificação prevista neste edital.
c) Ausentar-se da sala de aplicação da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
d) Fazer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação.
11. DA CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO
11.1. O estágio não obrigatório de que trata este Edital, contemplará até 30 (trinta) horas
semanais, conforme planejamento do órgão de lotação do estagiário.
11.2. O estágio terá início a partir da data e assinatura do Termo de Compromisso de
Estágio e Acordos de Cooperação, e não cria vínculo empregatício.
12. DA BOLSA-AUXÍLIO E BENEFÍCIOS
12.1. Serão assegurados aos estagiários:
a) Bolsa-auxílio, para nível superior será de R$ 449,00 e auxílio transporte de R$
51,00, totalizando R$ 500,00.
b) Seguro contra acidentes pessoais durante o período de estágio, cujos custos
serão de responsabilidade da Escola de Administração Pública.
c) A redução da jornada de trabalho pela metade nos dias em que houver avaliação,
desde que comprovadas previamente pela Instituição de Ensino as datas de
realização das avaliações escolares ou acadêmicas, nos termos do Art. 10, § 2o,
da Lei no 11.788/2008.
d) Recesso remunerado de 30 (trinta) dias, quando o estágio tiver duração igual ou
superior a 01 (um) ano, a ser gozado preferencialmente durante suas férias
escolares, nos termos do Art. 13 da Lei no 11.788/2008.
13. DA CLASSIFICAÇÃO
13.1. A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos na
Fase 2 (Prova Discursiva) Fase 3 (entrevista) e Análise documental.
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13.2. Na classificação final, entre candidatos empatados com igual número de pontos na
soma das Fases 2 (redação) e Fase 3 (entrevista), serão fatores de desempate os
seguintes critérios:
a) Estar cursando menos tempo de conclusão de curso, que não seja inferior a 1
(um) ano.
b) Terão a idade como segundo critério, hipótese em que terá preferência o
candidato de mais idade.
14. DO RESULTADO
14.1. A primeira Convocação será divulgada através de relação nominal dos candidatos
aprovados e classificados (cadastro reserva) no endereço eletrônico: www.eap.ap.gov.br
e www.processoseletivo.ap.gov.br.
14.2. O prazo para interposição de recurso será de 3(três) dias úteis após a divulgação
das convocações, e deverá protocolado da Escola de Administração Pública, localizada
na Rua Amazonas, nº 20, bairro Central, cidade de Macapá, contendo o nome do
candidato, número de inscrição, contato, indicação de e-mail e as razões e fundamentos
do recurso. (Modelo de Requerimento, ANEXO C).
14.2. Havendo vagas de estágio, novas convocações serão divulgadas no endereço
eletrônico: www.eap.ap.gov.br e www.processoseletivo.ap.gov.br.
14.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação e a
divulgação de todos os atos, comunicados e editais referentes ao processo de seleção os
quais serão afixados no hall de entrada da Escola de administração Pública e na internet
no endereço eletrônico.
15. DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO
15.1. O cancelamento do estágio se dará nas seguintes situações.
a) Automaticamente, na conclusão do período fixado para o estágio, ressalvada
possibilidade de prorrogação.
b) De ofício ou na comprovação de não aproveitamento no estágio ou na instituição
de ensino, que será verificada pelo descumprimento das determinações
regulamentares relativas à frequência e pela avaliação de desempenho.
c) Na prescrição médica de afastamento por prazo superior a 15 dias consecutivos
ou, por solicitação do supervisor de estágio, a partir do sexto dia de afastamento
não justificável.
d) Na Conclusão, desistência, abandono do curso, trancamento de matrícula ou
perda do vínculo com a Instituição de Ensino.
e) Descumprimento de qualquer obrigação assumida no Termo de Compromisso de
Estágio.
f) No abandono, caracterizado por ausência não justificada de 5 dias consecutivos
de faltas não justificadas no mês ou de 20 dias no semestre.
g) Por conduta incompatível com a exigida para o exercício de atividade pública, e
não condizentes do estudante e inadequação a atividades do estágio.
h) A pedido do estagiário.
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i) No descumprimento, pelo estagiário, de qualquer das suas obrigações
decorrentes do estágio.
j) Suspender-se-á o pagamento da bolsa-auxílio e do auxílio-transporte e seguro a
partir da data de desligamento do estagiário, qualquer que seja a causa.
16. CONSIDERAÇÕES FINAIS
16.1. Na hipótese de não haver, a qualquer tempo, candidatos classificados em número
suficiente para completar as vagas ofertadas em determinado curso, a Escola de
Administração Pública/Núcleo de Estágio poderá convocar candidatos classificados,
respeitando a ordem de classificação geral.
16.2. Todas as convocações, avisos, resultados e comunicações serão divulgados no
site: www.eap.ap.gov.br
e www.processoseletivo.ap.gov.br. É de inteira
responsabilidade do candidato, o acompanhamento do processo.
16.3. Quando da convocação para assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, o
candidato habilitado deverá comprovar o atendimento dos requisitos previstos neste
edital.
16.4. Os casos omissos ou outros que vierem a surgir serão resolvidos pela Coordenação
de Ações de Formação e Desenvolvimento e Gerência do Núcleo de Estágio.
16.5. As vagas para estagiário serão preenchidas ao longo do período da presente
seleção, mediante convocação dos candidatos aprovados de acordo com a classificação
e as necessidades dos órgãos governamentais.
16.6. As modificações, se necessárias, serão divulgadas e de acordo com a legislação
vigente.
16.7. A Escola de Administração Pública por meio do Núcleo de Estágio poderá
modificar o presente edital, assim como praticar atos administrativos, visando êxito no
Processo.
16.8. Este edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Macapá, 10 de fevereiro de 2014.

ADALBERTO CARAVALHO RIBEIRO
Diretor - Presidente
Escola de Administração Publica do Amapá – EAP

