
  
 

 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS 

PARA O INGRESSO DE ESTUDANTES EM ESTÁGIO 
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

 
EDITAL Nº 01/2015 

 
O Comitê de Seleção de Estágios, composto pelo Superintendente Geral, pelo Diretor do 
Departamento de Gestão de Pessoas e pelo Coordenador da Divisão de Estágios, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pelo art. 15 da Resolução de Mesa nº 1.225/2013 e com 
fundamento na Ordem de Serviço nº 5/2014, RESOLVE:  
 
TORNAR PÚBLICO que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo para o 
preenchimento de vagas de estágio por estudantes de nível superior (graduação) para atuarem na 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nas vagas descriminadas no item 3, 
bem como à formação de cadastro reserva para vagas que vierem a surgir na vigência deste edital. 
 
1. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
 

Cronograma de Atividades  Datas Previstas  
Período de inscrições  05 a 19/01/2015 

Publicação da homologação das inscrições   23/01/2015 

Aplicação das provas  A definir 

Homologação do resultado e da classificação final  A definir 

 
1.1 Todas as instruções, convocações e avisos, relativos ao presente processo seletivo, 

serão publicados no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, no Portal Institucional 
na internet (www.al.rs.gov.br/institucional), seção “Estágios”, e afixados no mural do 
Departamento de Gestão de Pessoas, localizado no 3.º andar do Prédio Anexo da 
Assembleia Legislativa. 

 
1.2 As datas constantes no cronograma de atividades poderão ser modificadas mediante 

prévio aviso, por meio de Edital, disponibilizado conforme o item anterior.  
 
1.3 O prazo para a inscrição no processo seletivo será de 15 (quinze) dias, a contar da 

publicação do Edital, podendo ser prorrogado uma única vez por no máximo 15 
(quinze) dias. 

 
2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

2.1 Poderão participar do presente Processo Seletivo os alunos matriculados nas 
instituições de ensino superior conveniadas com a Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Sul.  

2.2 A relação completa das instituições de ensino superior conveniadas encontra-se no 
Anexo II deste edital.  

 
2.3 São requisitos para inscrição no processo seletivo:   



  
 

 

  
2.3.1 O preenchimento do cadastro de inscrição para estágio; 
2.3.2 Possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos; 
2.3.3 Estar devidamente matriculado(a) em instituição de ensino superior 
conveniada com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul; 
2.3.4 Possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

 
3. DAS VAGAS  
 

3.1 Este Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de estágio, 
conforme tabela abaixo, cujos candidatos serão chamados por ordem de classificação, 
turno (manhã ou tarde) a critério da Administração, além da formação de Cadastro 
Reserva para vagas que venham a surgir durante a vigência deste Processo Seletivo. 

 
Curso Número de vagas 

Administração 10 vagas + CR* 

Arquivologia 1 vaga + CR* 

Ciências Contábeis 2 vagas + CR* 

Direito 10 vagas + CR* 

Economia 2 vagas + CR* 

Jornalismo 5 vagas + CR* 

Museologia 1 vaga + CR* 

Relações Públicas 5 vagas + CR* 

Secretariado 1 vaga + CR* 
                  *CR = Cadastro Reserva 

 
3.2 Ficam assegurados às pessoas com deficiência 10% (dez por cento) das vagas 
oferecidas. 

 
3.3 A comprovação da deficiência será feita mediante laudo médico, apresentado 
em original ou cópia autenticada, expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes 
do término das inscrições, do qual conste expressamente que a deficiência se enquadra 
na previsão do arts.  3.º e 4.º do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999 
e suas alterações. 

 
3.4 A carga horária do estágio é de até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 
semanais a ser cumprida no turno da manhã ou tarde. 

 
3.5 O valor a ser pago a título de bolsa-auxílio, por hora de estágio efetivamente 
comprovada, é de R$ 5,14 (cinco reais e catorze centavos); acrescido de auxílio-lanche, 
à razão de R$ 8,67 (oito reais e sessenta e sete centavos) e auxílio-transporte, exceto 
alunos que tenham isenção no pagamento de transporte, à razão de R$ 5,90 (cinco reais 
e noventa centavos), ambos por dia de efetivo exercício do estágio, a serem pagos 
juntamente com a bolsa-auxílio do período.   

 
3.6 A duração do estágio observará os seguintes critérios: períodos de 6 (seis) 
meses prorrogáveis até o máximo de 2 (dois) anos. Os estagiários com deficiência 



  
 

 

poderão exceder tal limitador, na forma do art. 11 da Lei Federal n.º 11.788/2008 e do 
§ 1º do art. 7º da Resolução de Mesa nº 1.225/2013. 

 
4. DA INSCRIÇÃO  

  
4.1 As inscrições ao processo seletivo são gratuitas e estarão abertas no período 
estabelecido no cronograma, item 1 deste edital, e serão realizadas pela internet no 
endereço http://www.al.rs.gov.br/institucional/InscricaoEstagio.aspx, ou no 
Departamento de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 
localizado no 3º andar do Prédio Anexo, Praça Marechal Deodoro, nº 101, Centro 
Histórico, Porto Alegre – RS, telefone (51) 3210-1090, das 08h30min às 18h30min.   

  
4.2 A inscrição será formalizada mediante atendimento aos requisitos elencados 
no item 2.3 do presente Edital.  

    
4.3 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova 
deverá declará-lo no Formulário de Inscrição, no espaço reservado para esse fim, para 
que sejam tomadas as providências necessárias com antecedência.  

  
4.4 É de responsabilidade dos candidatos manter seu endereço eletrônico (e-mail) 
e telefones atualizados para viabilizar os contatos necessários.   

  
4.5 A inscrição implicará conhecimento das normas regentes do presente certame 
e aceitação das regras e condições de sua realização.  

 
4.6 No ato da inscrição, o candidato deverá indicar o turno no qual pretende 
realizar o estágio, podendo alterá-lo posteriormente, desde que com a concordância da 
Administração. 

 
5. DAS PROVAS  
 

5.1 O Processo seletivo será composto de prova com 20 (vinte) questões 
objetivas, com valores distribuídos conforme quadro abaixo.  

  
Prova Número de 

Questões 
Valor da Questão Total de  

Pontos   
Português 10 5 50 

Matemática 10 5 50 

 
5.2 O conteúdo programático das provas elencadas no item acima encontra-se 
disposto no Anexo I deste Edital. 
 
5.3 O tempo de realização da prova será de até 2 horas e o candidato deverá 
apresentar-se portando documento oficial de identidade com foto e caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta.   

  



  
 

 

5.4 Durante a realização da prova não será permitida consulta a obras de qualquer 
espécie nem a textos ou equipamentos eletrônicos (tablets, celulares, smartphones, 
etc.), os quais deverão ser entregues ao fiscal de prova, sob pena de imediata 
desclassificado do certame. 

 
6. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO  

  
6.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem aproveitamento 
igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos. 
 
6.2 Serão desclassificados os candidatos que, em qualquer uma das provas, 
obtiver nota zero.  

  
6.3 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos 
obtidos pelos candidatos.  

 
6.4 A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, 
contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos 
com deficiência, e, a segunda, somente a pontuação destes últimos. 

  
6.5 Em caso de empate na classificação, terá preferência o candidato de maior 
idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.  

  
6.6 O resultado final do processo seletivo será divulgado no local indicado no 
item 1.1 na data prevista no Cronograma de Atividades.  

  
7. DA CONVOCAÇÃO  

  
7.1 A convocação será realizada por meio do e-mail informado pelo candidato, 
seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação e o turno indicado pelo candidato 
no ato da inscrição.  

  
7.2 O candidato deverá comparecer no local informado no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis a contar do envio do e-mail de convocação para manifestar seu interesse pela 
vaga, sob pena de desclassificação.  

  
8. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO  

  
8.1 Para ser contratado como estagiário na Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul, o candidato deverá:  

  
8.1.1 Estar regularmente matriculado em instituição de ensino credenciada 
pela Assembleia Legislativa; 
8.1.2 Possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos;  
8.1.3 Não ter esgotado o tempo máximo de estágio no âmbito da Assembleia 
Legislativa, no caso da readmissão de estudante;  

 



  
 

 

8.1.4 Inexistir impedimento por parte da instituição de ensino à prática do 
estágio curricular.  

  
9. DA CONTRATAÇÃO  

  
9.1 A aprovação não gera direito à contratação do candidato, podendo ser 
realizada conforme a necessidade, a conveniência e a oportunidade, a critério da 
Administração, observada sempre a disponibilidade de vaga.   

  
9.2 A contratação, sem vínculo empregatício, dar-se-á com a assinatura do Termo 
de Compromisso de Estágio, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul, o estagiário e a instituição de ensino conveniada.  

 
9.3 A celebração do Termo de Compromisso de Estágio é condição necessária 
para o início das atividades. 

  
9.4 São documentos de apresentação obrigatória para o ingresso como estagiário 
na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul:  

  
9.4.1 Atestados de matrícula e semestralidade, originais e atualizados, 
fornecidos pela instituição de ensino;  
9.4.2 Documento original fornecido pela instituição de ensino, informando 
a relação das disciplinas matriculadas;  
9.4.3 Cópia do documento oficial de identidade;  
9.4.4 Cópia do CPF;   
9.4.5 Uma (01) foto 3x4 recente;  
9.4.6 Cópia do documento oficial de identidade do responsável legal, para 
estudante menor de 18 (dezoito) anos; 
9.4.7 Cópia do comprovante de residência; 
9.4.8 Cópia do título eleitoral. 

  
9.5 Os documentos referidos nos itens “9.4.1” e “9.4.2” somente serão aceitos se 
originais, enquanto as fotocópias “9.4.3”, “9.4.4” e “9.4.6” a “9.4.8” deverão ser 
acompanhadas dos documentos originais.  

  
9.6 A não apresentação de qualquer um dos documentos relacionados no item 9.4, 
a incompatibilidade destes com as informações prestadas no Formulário de Inscrição 
ou o não cumprimento dos requisitos previstos neste Edital, levará à eliminação do 
candidato do processo seletivo.  

  
9.7 Será considerado desistente o candidato convocado que não apresentar os 
documentos mencionados no item 9.4 no prazo de 10 (dez) dias da manifestação do 
interesse pela vaga.  

  
9.8 Transcorrido o prazo estabelecido no item anterior, será providenciada a 
convocação do próximo candidato da lista de classificação.  

  



  
 

 

10. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO  
  

10.1 Este processo seletivo terá validade de 06 (seis) meses, a contar da data de 
publicação do Edital de homologação do resultado final, prorrogável por igual período 
a critério da Administração. 

  
10.2 Este processo seletivo destina-se ao preenchimento das vagas nele previstas 
mais vagas para cadastro de reserva.  

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  
11.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as instruções, 
convocações e avisos relativos ao presente processo seletivo.   
 
11.2 A aprovação e a classificação nesse processo seletivo geram para o candidato 
apenas expectativa de direito à contratação.  

 
11.3 Os casos omissos serão dirimidos com a apresentação de requerimento escrito 
dirigido ao responsável pelo processo seletivo.  

  
Porto Alegre, 05 de janeiro de 2015.  

 
 
 

Márcio Almeida Espíndola, 
Superintendente Geral, em substituição. 

 
 
 

Alexandre Heck, 
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas. 

 
 
 

Leonardo Zandoná, 
Coordenador da Divisão de Estágios, em substituição. 

 
 
  

 
 



 

 

   
 

Anexo I – Conteúdo Programático * 
 
 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
• Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de comunicação 
e informação – modos de organização da composição textual; atividades de produção escrita e de 
leitura de textos gerados nas diferentes esferas sociais – públicas e privadas.  
• Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos expressivos da língua, 
procedimentos de construção e recepção de textos – organização da macroestrutura semântica e 
a articulação entre idéias e proposições (relações lógico-semânticas).  
• Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma culta e variação 
linguística – uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é constituído: 
elementos de referência pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau de formalidade, 
seleção lexical, tempos e modos verbais; uso dos recursos linguísticos em processo de coesão 
textual: elementos de articulação das sequências dos textos ou a construção da microestrutura do 
texto.  
• Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da comunicação e informação: impacto e função 
social – o texto literário típico da cultura de massa: o suporte textual em gêneros digitais; a 
caracterização dos interlocutores na comunicação tecnológica; os recursos linguísticos e os gêneros 
digitais; a função social das novas tecnologias.  
 
 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
 
• Conhecimentos numéricos – operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e 
reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e proporções, porcentagem e juros, relações 
de dependência entre grandezas, sequências e progressões, princípios de contagem.  
• Conhecimentos geométricos – características das figuras geométricas planas e espaciais; 
grandezas, unidades de medida e escalas; comprimentos, áreas e volumes; ângulos; posições de 
retas; simetrias de figuras planas ou espaciais; congruência e semelhança de triângulos; teorema de 
Tales; relações métricas nos triângulos; circunferências; trigonometria do ângulo agudo.  
• Conhecimentos de estatística e probabilidade – representação e análise de dados; medidas de 
tendência central (médias, moda e mediana); desvios e variância; noções de probabilidade.  
• Conhecimentos algébricos – gráficos e funções; funções algébricas do 1.º e do 2.º graus, 
polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas; equações e inequações; relações no ciclo 
trigonométrico e funções trigonométricas.  
• Conhecimentos algébricos/geométricos – plano cartesiano; retas; circunferências; paralelismo e 
perpendicularidade, sistemas de equações.  
 
 
 
 
* Conteúdo Programático estabelecido com base em Edital do Exame Nacional do Ensino Médio - 

ENEM 



 

 

 
 

Anexo II – Instituições Conveniadas 
 
Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM 
CENECT Centro Universitário Internacional Uninter 
Centro Educacional de Realengo Universidade Castelo Branco 
Centro Universitário Leonardo da Vinci Uniasselvi 
Centro Universitário Ritter dos Reis Uniritter 
Centro Universitário Univates 
CESUCA Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha 
Faccentro Centro Educacional Novo Milênio 
Faculdade Anhanguera 
Faculdade de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul FADERGS 
Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público 
Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre 
FAPA Faculdade Porto Alegrense 
Fundação Saint Pastous 
IBGEN Educacional Ltda. 
Instituição Educacional São Judas Tadeu Faculdades Integradas São Judas Tadeu 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul IFRS 
Campus Canoas 
Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista - IPA 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS 
Sociedade Educacional Riograndense 
UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
UNIFIN Universidade São Francisco de Assis 
UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Universidade FEEVALE 
Universidade Norte do Paraná UNOPAR 
 
 


