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Edital nº 03, de 26 de novembro de 2018. 

  

A Secretaria de Cultura e Turismo do Município de 

Bananeiras torna público o Edital 03/2018, que regerá a inscrição e 

a seleção de estagiários interessados em participar do Programa 

de Informações Turísticas e Culturais do Município de 

Bananeiras. 

 

1. OBJETIVO: Desenvolver atividades no Museu Simeão 

Cananéia e Casa do Turista ou as que forem designadas, na área 

de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo. 

 

2 .         INSCRIÇÃO:  

2.1  Per íodo –  26 a 30 de novembro de 2018; 

2.2  Local de inscrição –  Secretaria Munic ipal  

de Cultura e Turismo - Bananeiras/PB; 

2.3  Divulgação das inscr ições defer idas –  03 

de dezembro 2018; 

2.4  Interposição de recurso  –  04 de 

dezembro 2018; 

2.5  Quem pode se inscrever  - estudantes 

universi tár ios ou do ensino médio residentes no 

municíp io de Bananeiras/PB;  

 

3 .         DOCUMENTOS EXIGIDOS:  

3.1 Cópia do documento de Identidade e CPF;  

3.2 Declaração da Instituição de ensino comprovando matrícula e 

regularidade na frequência; 

3.3 Comprovante de residência do candidato; 

3.4 Breve currículo 

 

4 .         PROCESSO SELETIVO:  

4.1 O processo seletivo constará de entrevista individual e 

dinâmica de grupo; 

4.2 Período: 05 de dezembro às 8:00 horas, no Espaço Cultural 

Oscar de Castro; 

4.3 Divulgação do resultado preliminar: 06 de dezembro de 2018; 

4.4 Interposição de recurso: 07 de dezembro de 2018; 

4.5 Divulgação do Resultado Final: 10 de dezembro 

 

5 .  CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E 

CONTRATAÇÃO  

 

5.1  Ser aluno(a) regularmente 

matr icu lado(a) em Inst i tuição aprovada pelo 

MEC;  

5.2  Não possuir v ínculo empregat íc io ou 

bolsa de outro programa de qualquer inst itu ição 

públ ica ou pr ivada;  

5.3  Ter horár io d isponível para executar 

traba lhos em esca las de 20 horas semanais;  

5.4  Será concedida uma remuneração em 

forma de bo lsa monitor ia  para fazer jus às 

despesas de transporte e a l imentação;   

5.5  Esta bolsa monitor ia  não caracterizara 

vínculo de emprego de qualquer natureza, não 

sendo devidos encargos soc iais, traba lh istas e 

previdenc iár ios.  

 

6. OUTROS ESCLARECIMEMTOS 

 

6.1 O candidato que for contemplado com a Bolsa Monitoria 

será acompanhado por um docente indicado pela instituição onde 

estuda; 

6.2  A sua frequência  mensa l  será  

acompanhada e controlada pela Secretar ia de 

Cultura e Tur ismo, que encaminhará ao diretor 

da Unidade educacional mensa lmente para  as 

providênc ias cabíveis;   

6.3  A jornada do bolsista  será de 20 horas 

semanais,  podendo ser f rac ionada, desde que 

de acordo comum entre o bols ista e o d iretor da 

unidade educac iona l;  compat íveis com as 

at iv idades da Secretaria de Cultura e Turi smo;  

6.4  A contratação será imediatamente após a 

divulgação da re lação dos candidatos 

selec ionados;  

6.5  A remuneração referente à  bolsa 

monitoria  será de R$ 400,00 (quatrocentos 

rea is)  mensa is.    

6.6   Inic ia lmente são oferecidas 06  vagas.  

6.7  Os horár ios de monitor ia poderão ser 

enca ixados durante a semana e/ou 

sábados, domingos e fer iados;  

6.8  Eventua lmente, dependendo da 

necess idade da secretaria  de Cultura e 

Turismo de supr ir poss íveis  vacânc ias,  

candidatos que não foram selec ionados 

poderão ser chamados para desenvolver as 

at iv idades objeto deste edita l,  seguindo o 

mesmo pr inc íp io do i tem 6.4;  

 

 

Bananeiras, 26 de novembro de 2018. 

 

 

Eduardo Guimarães Lima Barreto 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo 


