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EDITAL Nº 18/2015 – DAE/PRORHAE  

 

TORNA PÚBLICO PPROCESSO 

SELETIVO PARA PREENCHIMENTO 

DE VAGAS EM ESTÁGIO NÃO 

OBIGATÓRIO DESTINADAS AO 

PROJETO RECREAÇÃO NAS 

UNIDADES DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL DO MUNICÍPIO DE 

MOSSORÓ – RECRIANÇA 

/PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MOSSORÓ/RN 

 

A Pró-Reitora de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, no uso de suas atribuições administrativas, 

por meio da Diretoria de Assistência Estudantil, promove processo seletivo de 

estagiários para atuação no projeto RECRIANÇA no âmbito da rede municipal de 

ensino da Prefeitura Municipal de Mossoró, conforme quadro de vagas abaixo: 

 

FUNÇÃO CURSO VAGAS 

MONITOR DE 

RECREAÇÃO 

LICENCIATURA EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

05 

   

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  
 

1. A seleção destina-se ao preenchimento de cinco vagas para estágio não obrigatório, 

conforme Lei 11.788/2008.  
 

2. A Seleção será realizada sob a responsabilidade da Comissão de seleção a qual 

competirá a seleção e classificação dos candidatos. Será composta pelo Coordenador do 

projeto, como presidente e membro nato, além de dois professores do Departamento de 

Educação Física e que participam do projeto (telefone: 3315-2131), Faculdade de 

Educação Física da UERN no Campus Universitário Central (BR 110, KM 46 – Rua Prof. 

Antônio Campos, s/n – Costa e Silva).  

 

3. As vagas oferecidas destinam-se ao cumprimento das seguintes atividades: 
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- Planejar e ministrar aulas de recreação para crianças de três a cinco anos matriculadas 

nas Unidades de Educação Infantil do município de Mossoró  

 – Exercer suas atividades conforme o projeto RECRIANÇA;  

– Desenvolver as atividades sob a orientação do Coordenador e professores envolvidos no 

projeto; 

- Disponibilizar 30 horas semanais para as atividades, sem prejuízo de suas atividades 

discentes regulares;  

 – Elaborar relatórios semestrais de suas atividades, entregando-os nos prazos estabelecidos 

pela coordenação;  

 – Participar das reuniões pedagógicas de planejamento, elaboração e discussão de 

atividades;  

 – Participar das atividades propostas pelo projeto;  
 

4. A seleção será constituída das seguintes etapas classificatórias:  
 

a) Primeira etapa (eliminatória): A seleção ocorrerá pela análise dos documentos 

obrigatórios, que eliminará os candidatos cuja documentação esteja em desacordo com o 

edital. 

 

b)  Segunda Etapa (classificatória) a ser realizada em três momentos:  

 

 
A - Apreciação do rendimento acadêmico dos candidatos selecionados na primeira etapa, 

com base na análise na matriz curricular observará a seguinte ordem: 

* Nivelamento do fluxo curricular, sem reprovação e sem trancamento de matrícula;  

* Menor número de disciplina com resultado de reprovação por média.  

 

B - Dinâmica de grupo para analisar o perfil dos candidatos para o exercício docente; 

 

C - Aula teórica didática com entrega de plano de aula, o candidato deverá realizar a sua 

apresentação em 30 minutos. Os dois temas da aula didática são: atividades circenses para a 

Educação Infantil e atividades rítmicas e expressivas para a Educação Infantil. Cada 

candidato sorteará o tema de sua aula didática após a realização da dinâmica de grupo. 

 

5. A jornada de atividade em estágio será de 20 (vinte) horas semanais para atividades 

práticas e 10 (dez) horas para planejamento e capacitação. 

 

6. A duração do estágio será de 24 (vinte e quatro) meses.  
 

7. O estagiário receberá uma bolsa-estágio, cujo valor mensal, é de R$ 600,00 

(seiscentos e vinte reais) a ser paga pela concedente, além do auxílio transporte. 
 

 

8.  Segue o cronograma das etapas da seleção 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 07 a 19 de maio de 2015 

Dinâmica de grupo e sorteio dos temas da 

aula didática 

21 de maio de 2015 às 09:00 horas 

Apresentação da aula didática  22 de maio de 2015 às 09:00 horas 

Divulgação do resultado final 26 de maio de 2015 



 
 

II - INSCRIÇÕES:  

1. O pedido de inscrição implicará em conhecimento e aceitação das normas e 

condições deste Edital e de seus anexos e do disposto na Resolução nº 63/2007 - 

CONSEPE. 
 

2. As inscrições serão realizadas somente de forma presencial no período de 07 a 19 de 

maio de 2015, 07h30min às 11h e das 14h às 17h, na Secretaria da Faculdade de Educação 

Física (telefone: 3315-2131), no Campus Universitário Central (BR 110, KM 46 – Rua Prof. 

Antônio Campos, s/n – Costa e Silva), mediante preenchimento de ficha de inscrição fornecida 

no local e entrega da documentação exigida. 
 

3. Não serão aceitas inscrições extemporâneas em nenhuma hipótese.  

 

4. São requisitos para inscrição: 

 

a) estar regularmente matriculado e frequentando curso de graduação da UERN; 

b) ter integralizado os créditos equivalentes a dois períodos; 

c) não estar cursando o penúltimo ou último período do seu curso; 

d) não estar vinculado a nenhum estágio remunerado da UERN, ou possuir qualquer 

bolsa ou auxílio; 

e) não estar reprovado em mais de seis disciplinas. 

  

5. No ato da inscrição, o candidato, ou seu procurador deverá entregar:  

 

a) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF (ou carteira de motorista); 

b) Cópia do Comprovante de Matrícula ou Declaração que ateste a condição de aluno; 

c) Cópia do Currículo Vitae ou Lattes acompanhado de documentos comprobatórios; 

d) Cópia do cartão do banco;  

e) Declaração de aptidão para estágio não obrigatório, emitida pela Diretoria de 

Assistência Estudantil - DAE; 

f) Cópia do comprovante de residência (faturas de água, energia elétrica ou telefone, 

referentes ao último mês. Caso resida em imóvel alugado, apresentar o contrato de 

locação e último recibo de pagamento).   
 

IV – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO DOS 

CANDIDATOS:  

1- Será desclassificado, automaticamente, o candidato que não comparecer à qualquer 

das etapas do processo.  

2 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a média 

aritmética das notas atribuídas nas três etapas pela comissão de seleção, constituindo-se 

como base de cálculo: 

                  *IRA+DG+PD/3= NF 



*Índice de Rendimento Acadêmico; Dinâmica de Grupo e Prova Didática, cada uma 

dessas fases podem valer de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) e a soma dividida por 3 constitui-se 

na nota final do candidato.   

3 - A banca examinadora levará em consideração os seguintes critérios para seleção e 

desempate: 

a) O período escolar mais avançado; 

      b) menor renda familiar; 

      c) Ter maior idade; 

V – DO RESULTADO FINAL: 

1. O resultado final será divulgado no dia 26 de maio de 2105 no Portal da UERN e 

afixado nos Murais da Faculdade de Educação Física e da DAE.  

 

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS: 

1. O preenchimento da vaga de estágio obedecerá à ordem de classificação definitiva. 

2. É dever do candidato manter atualizados telefones, endereço residencial e endereço 

eletrônico para contato. 

3. O candidato classificado que, chamado a assumir a vaga, por qualquer motivo, não 

ocupá-la no prazo máximo de 1 (um) dia útil, será considerado desclassificado. 

Nessa hipótese, será convocado o candidato da posição imediatamente subsequente, 

de acordo com a lista divulgada. 

4. As condições do exercício do Estágio restarão consignadas em Termo de 

Compromisso de Estágio, o qual deverá ser assinado como condição de 

admissibilidade à vaga. 

5. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, nos termos da Lei 

Federal n. 11.788/2008. 

 

6. O estagiário terá todos os direitos e deveres estabelecidos na Lei Federal n. 

11.788/2008. 

 

7. A constatação, em qualquer época, de irregularidade, inexatidão de dados ou 

falsidade de qualquer declaração, na inscrição, implicará a eliminação do 

candidato, cancelando-se sua inscrição e anulando-se todos os atos dela 

decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.  

8. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão e seleção e Diretoria de 

Assistência Estudantil - DAE. 

 



Mossoró-RN, 05 de maio de 2015. 

 

___________________________________________________ 

Nestor Gomes Duarte Júnior 

Chefe do Setor de Bolsas e Estágios – DAE/PRORHAE 

 

___________________________________________________ 

Prof. Adalberto Veronesse da Costa 

 Diretor de Assistência Estudantil – DAE/UERN 

 


