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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 
            

PROCESSO SELETIVO DE 

BOLSA DE TRABALHO PARA 

ESTUDANTES DO ENSINO 

MÉDIO DA REDE PÚBLICA 

ESTADUAL SEDIADA NO 

MUNICÍPIO DE SOLÂNEA 

 

 

 A Prefeitura Municipal de Solânea, Estado da 

Paraíba torna público que fará realizar processo 

seletivo para contratação de estudantes 

regularmente matriculados no terceiro ano do Ensino 

Médio das escolas Alfredo Pessoa de Lima e Arlindo 

Ramalho, na forma de Bolsa,para em conjunto com 

equipe técnica de geoprocessamento, topografia e 

medição coletar dados e informações e realizar 

medidas para elaboração da nova planta de valores 

imobiliários da cidade, de acordo com as Leis nº 017 

de 19 de junho de 2017 e 005 de 19 de março de 

2021, conforme disposições a seguir: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 – O processo seletivo realizar-se-á sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação, para seleção de candidatos a Bolsa, 

obedecida às normas do presente Edital. 

1.2 - A realização do certame seguirá as datas e 

prazos previstos de acordo com o seguinte 

cronograma: 

DATA PREVISTA ATO 

18/05/2021 Publicação do Edital 

20-21/05/2021 

08:00 às 13:00 hs 

PERÍODO DAS 
INSCRIÇÕES, na 
secretaria municipal de 
educação, localizada na 
rua Ceará, Centro, 
Solânea, PB 

26/05/2021às 

09:00 hs 
Realização da Prova. 

28/05/2021 Resultado final do Processo 
Seletivo nº 01/2021. 
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1.3 - O cronograma é uma previsão e poderá sofrer 

alterações, dependendo do número de inscritos, 

intempéries e por decisão da Secretaria Municipal de 

Educação, sendo de total responsabilidade do 

candidato, acompanhar suas alterações nos meios 

de divulgação do certame, em virtude de alteração 

de qualquer data inicialmente prevista. 

2. DAS INSCRIÇÕES E CONTRATAÇÃO: 

2.1 - As inscrições serão realizadas no período de 20 

e 21 de maio de 2021, no horário das 08:00 horas às 

12:00 horas, na secretaria municipal de educação 

localizada na rua Ceará, Centro, Solânea, PB. 

2.2 - Para realizar a inscrição o candidato deverá 

entregar a ficha de inscrição (anexo I) assinada e 

completamente preenchida com letra de forma sem 

rasuras, com dados completos, e ainda fornecer 

fotocópias acompanhadas do original dos seguintes 

documentos: 

a - Carteira de identidade;  

b - CPF 

c - Declaração de frequência 2021 fornecida pelo 

estabelecimento escolar onde o aluno estiver 

matriculado, comprovando estar cursando o terceiro 

ano do ensino médio. 

2.3 - Cada candidato poderá efetuar apenas 01 

(uma) inscrição, informando se deseja participar do 

Programa Mapeando Solânea, no trabalho de 

campo e conforme previsão na legislação que versa 

sobre o programa. 

2.4 - No momento da inscrição o candidato também 

deverá optar pelo período de trabalho: matutino ou 

vespertino, respeitado seu horário de estudo. 

2.5 - Após a data e horário fixado como termo final 

do prazo para recebimento de inscrição, não mais 

serão admitidas quaisquer outras inscrições, sob 

qualquer condição ou pretexto. 

2.6 - O candidato que apresentar a documentação 

em desconformidade terá sua inscrição indeferida. 

2.7 - Ao efetivar a entrega de sua ficha de inscrição, 

o candidato está declarando formalmente que 

satisfaz as condições indicadas neste edital. 

2.8 - Efetuada a inscrição, o candidato receberá um 

protocolo de confirmação, que servirá como 

comprovante de inscrição. 

2.9 - Os classificados serão contratados de 

acordo com nº 017 de 19 de junho de 2017 e 005 de 

19 de março de 2021. 

2.10 - São requisitos para contratação de bolsistas: 

I - estar matriculado e freqüentando 

regularmente as aulas em um dos estabelecimentos 

públicos de ensino médio com sede no município; 

II - possuir idade mínima de 16 anos; 

III - ter disponibilidade de tempo em horário pré-

determinado para suprir as necessidades do 

Programa Mapeando Solânea; 

IV – ser classificado no processo seletivo; 

2.11 - Para contratação os candidatos deverão 

apresentar os documentos solicitados pelo 

Departamento de Pessoal, até o dia 07 de junho de 

2021, sendo que a não apresentação dos mesmos 

em tempo hábil implicará na perda de todos os 

direitos sobre a vaga escolhida. 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
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3.1 - O candidato que omitir a verdade ou prestar 

declaração falsa será automaticamente excluído do 

processo de seleção. 

3.2 - O critério para classificação dos inscritos será 

o aproveitamento obtido através do processo 

seletivo, e em caso de empate, será feita a análise 

por média aritmética do histórico do último ano letivo 

cursado. 

3.3 - Obtendo os candidatos idêntica pontuação final, 

será utilizado os seguintes critérios de desempate 

para fins de classificação: maior idade, sorteio. 

3.4 - A Lista Classificatória será publicada no site da 

Prefeitura Municipal de Solânea, através do 

endereço www.solanea.pb.gov.br. 

3.5 - O candidato que deixar de assumir a vaga em 

tempo hábil, o que assumir vaga e depois desistir da 

mesma, o que não atender qualquer pré-requisito 

deste Edital será eliminado do processo seletivo. 

3.6 - O presente processo seletivo terá validade pelo 

período em que durar o programa mapeando 

Solânea. 

3.7 - A jornada de trabalho será de 20 horas 

semanais, divididas em 04 horas diárias, enquanto 

perdurar o período da contratação. 

3.8 - O município não se responsabilizará pelo 

transporte do bolsista para o local de trabalho; 

3.9 - Os casos omissos serão resolvidos pela 

Secretaria Municipal de Gestão Pública com 

orientação da Procuradoria Jurídica do município. 

Solânea - PB, 18 de Maio de 2021 

 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA –  

Prefeito  Municipal 

 


