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PRIMEIRO PROCESSO SELETIVO DE RECRUTAMENTO DE ESTUDANTES 

DE NÍVEL SUPERIOR PARA ESTÁGIO REMUNERADO JUNTO AO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ANÁPOLIS - ISSA  
 

 
O Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis – ISSA, com 
apoio do Setor de Recursos Humanos do ISSA, torna público o lançamento do presente 
Edital e convida os interessados a participar do PRIMEIRO PROCESSO SELETIVO 
DE RECRUTAMENTO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR PARA 
ESTÁGIO REMUNERADO JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS, com fulcro nos ditames da Lei nº 
11.788, de 25 de setembro de 2008, conforme as disposições a seguir.   

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
1.1. O processo seletivo tem por finalidade o recrutamento de estudantes de Nível 
Superior para 10 (dez) vagas de estágio remunerado, não obrigatório, junto ao Instituto 
de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis- ISSA, de acordo com o 
quantitativo e as áreas de atuação definidas no Anexo I deste Edital.  
 
1.2. Haverá cadastro de reserva, formado pelo acadêmico classificado fora do número 
de vaga, que poderá ser utilizado sempre que se fizer necessário, dentro do prazo de 
validade do processo seletivo regido por este edital, considerando a ordem de 
classificação e a disponibilidade orçamentária. Os candidatos em cadastro de reserva 
poderão ser alocados tanto para o turno da manhã quanto para o turno da tarde, 
conforme surgirem vagas. 
 
1.3. O processo seletivo será realizado pelo ISSA, sob a responsabilidade, organização e 
condução do Setor de Recursos Humanos do Instituto, auxiliado pelos demais Setores 
da Autarquia. 
 
1.4. Poderão participar do processo seletivo estudantes de cursos superiores presenciais, 
com idade mínima de 16 (dezesseis) anos, que estejam cursando a partir do 2º período 
em diante, regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas, e, com 
frequência efetiva em cursos oficiais reconhecidos pelo Ministério da Educação. 
 
1.5. A seleção terá por base o cumprimento de 03 (três) fases, duas de caráter 
eliminatório, e uma de caráter classificatório, subsequentes: 
1.5.1. A fase eliminatória será constituída de duas etapas:  

a) 1ª Etapa - Avaliação de Rendimento Escolar; 
b) 2ª Etapa - Prova Prática de Ditado. 

1.5.2. A fase classificatória será realizada mediante Entrevista do candidato. 
 
1.6. O ato da inscrição implica a plena concordância do candidato com este Edital, sobre 
o qual não poderá alegar desconhecimento. 
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1.7. O processo seletivo será regido por este Edital e seus eventuais aditamentos, 
erratas, instruções, comunicados e convocações.  
 
1.8. Em conformidade ao disposto no art. 17, § 5º, da Lei nº 11.788/2008 será reservado 
aos candidatos portadores de necessidades especiais que forem classificados o 
percentual de 10% (dez por cento) das vagas a serem oferecidas. 
1.8.1. O interessado deverá anexar à documentação de inscrição, laudo médico 
detalhado 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 
art. 4º e incisos do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
1.8.2. Na falta do relatório médico, ou não contendo este as informações indicadas no 
item 1.8.1 deste Edital, o requerimento de inscrição preliminar será processado como de 
candidato não portador de deficiência, mesmo que declarada tal condição. 
 
1.9. Todas as despesas decorrentes da participação neste processo de recrutamento e 
seleção serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 
 
2. DAS INSCRIÇÕES: 
 
2.1. As inscrições no Processo Seletivo deverão ser realizadas exclusivamente de forma 
presencial, na sede do ISSA, situado na Rua 15 de Dezembro, nº 641, Centro, Anápolis, 
GO, CEP 75.024-070, no período de 13 a 23 de junho de 2017, durante o horário de 
expediente do Instituto, compreendido entre às 07:30 e 17:30 horas, de segunda a sexta-
feira. 
 
2.2. Para efetivar a inscrição o interessado deverá preencher Formulário de Inscrição 
próprio, disponibilizado pelo ISSA no momento da inscrição, oportunidade em que o 
interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Curriculum Vitae atualizado; 
b) Declaração de frequência emitida pela instituição de ensino (com carimbo e 
assinatura do responsável pela instituição de ensino); 
c) Histórico escolar contendo todas as disciplinas já cursadas pelo estudante (com 
carimbo e assinatura do responsável pela instituição de ensino); 
d) Laudo Médico emitido nos últimos 12 meses (para portadores de necessidades 
especiais); 
e) cópia autenticada dos documentos pessoais (RG e CPF). 

2.2.1. No corpo dos documentos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 2.2 
deste Edital deverá constar: o nome do candidato e nome, carimbo e assinatura do 
responsável pela instituição emissora do documentos. 
2.2.2. Os documentos que não estiverem legíveis, com incorreções, ou não estiverem de 
acordo com o exigido neste Edital, serão desconsiderados, e o candidato terá sua 
inscrição indeferida. 
 
2.3. Será aceita somente uma única inscrição por candidato, sendo que em caso de 
multiplicidade, será considerada somente a última inscrição. 
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2.4. A inexatidão ou falsidade das informações prestadas no ato da inscrição, ainda que 
verificada a posteriori, implicarão na eliminação sumária do candidato. 
 
2.5. É de exclusiva responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados na 
Ficha de Inscrição, eximindo-se o ISSA de quaisquer atos ou fatos decorrentes de 
informações incorretas, incompletas ou ilegíveis.   
 
 
3. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: 
 
3.1. A 1ª Etapa da Fase Eliminatória será realizada com base na Avaliação do 
Rendimento Escolar do candidato, e obedecerá aos seguintes procedimentos: soma das 
médias obtidas nas disciplinas cursadas, independentemente de aprovação, dividindo-se 
esse total pelo número de disciplinas cursadas, incluindo aquelas em que houve 
reprovação. 
3.1.1. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver resultado final das 
médias inferior a 60% (sessenta por cento). 
3.1.2. A média percentual final apurada será convertida para sistema de pontos, com 
equivalência de 1% (um por cento) para cada ponto, podendo o candidato atingir de 0 
(zero) a 100 (cem) pontos.   
3.1.3. Do resultado preliminar proclamado pelo ISSA caberão pedidos de recurso no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação no endereço eletrônico 
(www.issa.go.gov. br). 
 
3.2. A 2ª Etapa da Fase Eliminatória será realizada mediante a aplicação da Prova 
Prática de Ditado, composta por 30 (trinta) palavras da língua portuguesa e 04 (quatro) 
períodos simples em língua portuguesa. 
3.2.1. Durante a aplicação da prova, cada palavra e período simples será repetido por até 
03 (três) vezes. 
3.2.2. Será atribuído 02 (dois) pontos para cada palavra correta, e, até 10 (dez) pontos 
para cada período simples correto. 
3.2.3. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver resultado na Prova 
Prática de Ditado inferior a 50% (cinquenta por cento). 
3.2.4. Do resultado preliminar proclamado pelo ISSA caberão pedidos de recurso no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação no endereço eletrônico 
(www.issa.go.gov. br). 
 
3.3. Os candidatos aprovados na Fase Eliminatória deste Processo Seletivo serão 
classificados em ordem decrescente da média final, que consistirá na média aritmética 
dos resultados alcançados na 1ª Etapa e na 2ª Etapa. 
3.3.1. Em caso de empate serão obedecidos, sucessivamente, os seguintes critérios: 

a) maior número de disciplinas cursadas com aprovação nos últimos três semestres; 
b) o candidato de maior idade; 
c) o candidato com maior pontuação na Prova Prática de Ditado; 
d) sorteio. 

3.3.2. Do resultado proclamado pelo ISSA caberão pedidos de recurso no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas após a divulgação da classificação no endereço eletrônico 
(www.issa.go.gov. br). 
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3.4. Os candidatos aprovados na Fase Eliminatória deste Processo Seletivo serão 
convocados para a Fase Classificatória de Entrevistas. 
3.4.1. As convocações para as Entrevistas serão realizadas pelo ISSA por e-mail e/ou 
contato telefônico, bem como pela publicação no site do ISSA (www.issa.go.gov.br), 
sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do Processo 
Seletivo. 
3.4.2. As entrevistas tem caráter classificatório e serão realizadas presencialmente na 
sede do Instituto. 
3.4.3. Será desclassificado do Processo Seletivo o candidato que não comparecer a 
Entrevista. 
3.4.4. Todas as despesas decorrentes da participação em qualquer fase deste Processo de 
Recrutamento e Seleção serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 
3.5. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado exclusivamente no site do 
ISSA (www.issa.go.gov.br), sendo responsabilidade do candidato acompanhar as 
informações veiculadas. 
 
3.6. A homologação do resultado classificatório final será feita pelo Presidente do ISSA. 
 
4. DOS RECURSOS: 
 
4.1. Os recursos especificados nos itens 3.1.3, 3.2.4 e 3.3.3 deverão ser apresentados 
pelo candidato por escrito, em duas vias, e protocolados no Setor de Recursos Humanos 
do ISSA. 
 
4.2. Os recursos deverão estar obrigatoriamente fundamentados, deles constando o 
nome do candidato ao estágio, número de inscrição, número do CPF e da identidade, 
telefone e endereço eletrônico do candidato. 
 
5. DA CONVOCAÇÃO: 
 
5.1. A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, 
que se fará na conveniência desta Admistração, em estrita observância às necessidades 
do serviço e previsão orçamentária, respeitando-se a ordem de classificação final do 
Processo Seletivo. 
 
5.2. A convocação será comunicada ao candidato por meio de e-mail e/ou telefone. 
 
5.3. O quantitativo de vagas por turno descritas no Anexo I deste Edital será preenchido 
de acordo com a preferência dos candidatos, observada a ordem de classificação no 
Processo Seletivo, de forma não coincidente com o horário das aulas. 
5.3.1. O turno matutino terá início às 07:30 horas e término às 13:30 horas, e o turno 
vespertino início às 11:30 horas e término às 17:30 horas.  
 
5.4. Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo o candidato que não 
manifestar interesse no prazo que lhe for concedido através dos mencionados meios de 
comunicação. 
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5.5. Nenhum tipo de responsabilidade caberá ao ISSA, em caso de não localização do 
candidato, após esgotadas as tentativas de contato por telefone e/ou endereço eletrônico. 
 
5.6. Remanejar-se-á para o final da lista de classificação o candidato que desistir da 
contratação no momento de sua convocação, desde que manifeste interesse em ir para o 
final da respectiva lista, por escrito e no prazo de 2 dias úteis após sua convocação. 
 
6. DA JORNADA DO ESTÁGIO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
6.1. A jornada de estágio será de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas 
semanais, nos períodos matutino ou vespertino, de acordo com a necessidade e cada 
área. 
 
6.2. O estágio poderá ter duração de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, 
desde que não ultrapasse 24 (vinte e quareo) meses, conforme previsto na Lei Federal nº 
11.788/2008. 
 
7. DA REMUNERAÇÃO DO ESTÁGIO: 
 
7.1. Será pago como remuneração do estágio o valor de R$ 468,00 (quatrocentos e 
sessenta e oito reais), à título de Bolsa de Complementação Educacional, e o valor 
equivalente a duas passagens diárias no transporte público urbano de Anápólis, 
conforme preço tarifário fixado pelo Poder Público, por dia estagiado, à título de 
auxílio-transporte, bem como o seguro contra acidentes pessoais, a ser contratado em 
favor do estagiário. 
 
8. DA CONTRATAÇÃO: 
 
8.1. Para ser contratado o estudante deverá: 

a) Ter sido aprovado no presente processo seletivo; 
b) Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos no ato da contratação; 

 
8.2. Sob nenhuma hipótese o estágio remunerado implicará em vínculo empregatício 
com o ISSA, conforme prevê a Lei 11.788/2008. 
 
8.3. A contratação, sem vínculo empregatício, dar-se-á com a assinatura do Termo de 
Compromisso de Estágio, firmado entre o ISSA, a Instituição de Ensino e o Estagiário. 
 
9. DO CRONOGRAMA:  
 
9.1. O presente Processo Seletivo obedecerá os prazos a seguir trazidos, os quais 
poderão ser alterados pelo ISSA, conforme a necessidade, desde que previamente 
divulgados no site do Instituto (www.issa.go.gov.br): 
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Evento Período 
Publicação do Edital 12/06/2017 
Período de Inscrições 13/06/2017 a 23/06/2017 

Resultado da Avaliação de Rendimento Escolar  27/06/2017 
Convocação para Prova Prática de Ditado 27/06/2017 

Realização da Prova Prática de Ditado 29/06/2017 
Resultado da Prova Prática de Ditado 30/06/2017 

Período de Entrevistas De acordo com Publicação de 
Chamamento 

 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
10.1. Os casos omissos ou outros que vierem a surgir serão resolvidos pela Comissão de 
Recrutamento e Seleção de Estagiários, mediante solicitação do interessado. 
 
10.2. Informações adicionais poderão ser obtidas diretamente com o Setor de Recursos 
Humanos do ISSA, no horário das 07:30h às 12h e das 14h às 17:30h, ou pelo telefone 
(62) 3311-3411. 
 
 

Anápolis, 12 de junho de 2017. 

  
 

 

 
 
De Acordo:                                                                                          

                                                                                                                                
Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti 

Presidente do ISSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elder dos Santos Silva Hamilton Carleto 
Assessor Previdenciário/RH Diretor Administrativo e Financeiro do 

ISSA 
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ANEXO  I 
 
Descrições e Quantidades: 10 (dez) vagas, assim discriminadas (observando-se ainda o 
quantitativo de vagas destivadas à portadores de necessidades especiais determinado na 
Lei nº 11.788/08): 
 

Nível Superior/Cursos Vagas - Matutino Vagas - Vespertino 
Comunicação Social (Jornalismo, 
Relações Públicas, Publicidade e 
Propaganda, Rádio e Televisão, Design 
Gráfico e Web Design).  

01 Vaga 01 Vaga 

Ciências Contábeis / Economia / 
Administração 

02 Vagas 01 Vaga 

Informática (Engenharia da 
Computação, Ciência da Computação, 
Processamento de Dados, Análise de 
Sistemas, Tecnologia da Informação, 
etc). 

01 Vaga ---------------------------- 

Direito 02 Vagas 02 Vagas 
 
 
 
 

 


