
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇOES 

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇOES PARA O 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 prorrogação das inscrições para 
participação no 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, 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:  

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES – 
CEINEE resolve: 

1 – Prorrogar até o dia 30/07/2015 o prazo para inscrição no processo seletivo, previsto no item 
3.4 do edital 01/2015. 

2 –  Alterar o calendário do edital, nos termos seguintes: 

a) A lista de candidatos inscritos será divulgada via endereço eletrônico www.pmp.pr.gov.br 
a partir do dia 07/08/2015. 

b) O candidato deverá protocolar a entrega da documentação exigida após a inscrição junto 
ao representante do CEINEE no anexo da Biblioteca Municipal, sito a Avenida Jose 
Osório, 1008 do dia 10 a 15/08/2015 no horário das 8:00 às 17:00 horas 

c) . A lista de candidatos inscritos será divulgada via endereço eletrônico 
www.pmp.pr.gov.br no dia 17/08/2015 a partir das 12:00 horas. 

d) Divulgado o resultado final na data 20/08/2015 a partir das 17:00 horas e depois de 
transcorridos os prazos e decididos eventuais recursos, o teste seletivo será homologado 
pelo Agente de Integração – CEINEE 

3 – Ficam mantidas todas as outras disposições contidas no edital 01/2015. 

 

GELCIONITA APARECIDA LEIRIA WITT 
Presidente do CEINEE 


