
EDITAL DE INCLUSÃO DE CURSO E DE RETIFICAÇÃO 

 

INCLUSÃO DE NOVO CUIRSO NO PROCESSO SELETIVO DESTINADO AO 
DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PALMAS – ESTADO DO 

PARANÁ 
 

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES – 
CEINEE torna público, para conhecimento dos interessados, a inclusão do curso de 
engenharia agronômica no preâmbulo e no anexo I do edital 02/2015, que passa a ficar assim 
descrito: 

“O CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES – 
CEINEE torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de Processo Seletivo 
destinado a estudantes regularmente matriculados, em Instituições de Ensino, nos cursos de 
Educação Profissional (nível técnico), nas áreas de técnico em informática, técnico em 
Administração e técnico em Enfermagem e Ensino Superior nas áreas de Educação Física, 
Artes, Pedagogia, Direito, Letras, Sistemas de informação, Enfermagem, Administração, 
Farmácia, Química, Engenharia Agronômica, incluindo pós graduação e formação de 
docentes, para a realização de Estágio não obrigatório junto ao Município de Palmas, na forma 
da Lei n° 11.788/2008 sendo estas distribuídas da seguinte forma” 

O Anexo I do edital 02/2015 passa a vigorar de acordo com o anexo do presente edital. 

Ainda, fica retificado o item 3 do edital de prorrogação das inscrições, que passa a ter a seuiinte 
redação: 

“3 – Ficam mantidas todas as outras disposições contidas no edital 02/2015.” 

Ficam mantidas todas as outras disposições contidas no edital 02/2015 e no edital de 
prorrogação dos prazos. 

GELCIONITA APARECIDA LEIRIA WITT 
Presidente do CEINEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 

 

Curso Nº de Vagas 

Educação Física 1 vaga + cadastro de reserva 

Artes 1 vaga + cadastro de reserva 

Engenharia Agronômica 1 vaga + cadastro de reserva 

Pedagogia 1 vaga + cadastro de reserva 

Direito 1 vaga + cadastro de reserva 

Letras 1 vaga + cadastro de reserva 

Sistemas de Informação 1 vaga + cadastro de reserva 

Enfermagem 1 vaga + cadastro de reserva 

Administração 1 vaga + cadastro de reserva 

Farmácia 1 vaga + cadastro de reserva 

Química 1 vaga + cadastro de reserva 

Pós Graduação 1 vaga + cadastro de reserva 

Formação de Docentes 1 vaga + cadastro de reserva 

Técnico em Administração 1 vaga + cadastro de reserva 

Técnico em Informática 1 vaga + cadastro de reserva 

Técnico em Enfermagem 1 vaga + cadastro de reserva 

 


