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PROCESSO SELETIVO PARA A SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE ENGENHARIA

CÍVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL E TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, no uso de suas atribuições legais

e com fulcro na Lei n°. 11.788/2008, torna pública a abertura de Processo Seletivo para

Estagiários visando atender as necessidades desta sociedade de economia mista, em

conformidade com as definições deste edital.

LOCAL DA VAGA

DATA DA PROVA

LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS

NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS

CURSOS DESEJADOS

VALOR DA BOLSA

Departamento de engenharia da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba

• CINEP

25 de julho de 2019.

A prova será realizada na ESPEP - Escola de Serviço Público do Estado da

Paraíba, localizado à Rua Desportista João Apóstolo de Souza, s/n -

Mangabeira VII, João Pessoa - PB, CEP 58058-562.

A prova de Engenharia Civil será aplicada das 08:00 às 11:00 horas.

As provas de Engenharia Ambiental e Tecnólc^o em Gestão Ambiental serão

aplicadas no horário das 14:00 às 17:00 horas.

ATENÇÃO: o local e os horários das provas relacionadas acima podem sofrer

alterações em virtude da quantidade de inscritos na seleção. Se faz necessário

que, no dia 15 de Julho de 2019, os inscritos acessem o site institucional da

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP Iwww.cineo.Db.aov.br). no

menu principal SELEÇÃO e sub menu PROGRAMA DE ESTÁGIO, para

confirmação do local e horário das provas.

04 (quatro) vagas, sendo:

- 03(três) para Engenharia Civil, sendo 02(duas) vagas no turno da manhã e

Ol(uma) vaga no turno da tarde para ingresso imediato e 20 (vinte) vagas para

cadastro de reserva, sendo 10 (dez) para turno da manhã e 10 (dez) vagas para

turno da tarde;

- 01 (uma) vaga para Engenharia Ambiental, para ingresso imediato para o

turno da manhã e 10 (dez) vagas para cadastro de reserva para turno da

manhã;

- 10 (dez) vagas para Tecnòlogo em Gestão Ambiental, para cadastro de

reserva, turno manhã ou tarde.

Estudantes do curso de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Tecnòlogo

em Gestão Ambiental

RS 500,00 (quinhentos reais) mais auxilio transporte.

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
Rua Feliciano Cirne, 50, Jaguaribe - João Pessoa - PB - CEP: 58.015-570

Telefones: (83) 3208 3900- FAX: (83) 3214 3421 - e-mail: clnep@cinep.pb.gov.br
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ATRIBUIÇÕES DO ESTÁGIARIO

CARGA HORÁRIA

DETALHES DA VAGA

VAUDADE DA SELEÇÃO

%
Engenharia Qvil: Auxiliar os engenheiros no controle e acompanhamento di^
execução de obras, levantamento de quantitativos, confecção de medição de

empreiteiros, elaboração de orçamentos em Excel, vistorias técnicas em

imóveis da Companhia, levantamento patrimonial, elaboração de projetos

diversos em AutoCAD e atividades similares.

Engenharia Ambiental: Auxiliar os engenheiros no controle e

acompanhamento de execução de programas ambientais, desenvolvimento de

planilhas para o monitoramento de atividades, formalizar os requisitos para o

licenciamento ambiental, obras e empreendimentos, realizar atividades de

educação ambiental, auxiliar na realização de vistoria para identificar as

infrações ambientais, elaboração de mapas de uso e ocupação de solo.

Tecnólc^o em Gestão Ambiental: Auxiliar os Engenheiros: planejar e executar

programas de gestão ambiental visando a preservação, conservação e

recuperação do meio ambiente, desenvolver planilhas para o monitoramento

de atividades, realizar o monitoramento em campo definidos pelos programas

ambientais, estruturar requerimentos para o licenciamento junto aos órgãos

ambientais e do patrimônio cultural.

20 horas semanais, nos turnos da manhã ou da tarde, conforme necessidade

da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP.

Estudantes do curso de Engenharia Chdl que cursem ou estejam matriculados

do 62 ao 82 período (ou equivalente em anos), quando da celebração do termo

de compromisso de estágio com essa sociedade de economia mista. Os

estudantes devem ter conhecimentos em Auto CAD, Qgis, Revft, Civil 30, Excel

eWorId.

Engenharia Ambiental que cursem ou estejam matriculados do 62 ao 82

período (ou equivalentes em anos), quando da celebração do termo de
compromisso de estágio com essa sociedade de economia mista. Os

estudantes devem ter conhecimentos em Auto CAD, Excel e Worid.

Tecnólogo em Gestão Ambiental que cursem ou estejam matriculados do 32

ao 52 período (ou equivalente em anos), quando da celebração do termo de
compromisso de estágio com essa sociedade de economia mista. Os

estudantes devem ter conhecimentos em Auto CAD, Qgis, Excel e worid.

01 (um) ano

Rubrica ^
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DO PROCESSO SEIETIVO

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, no dia 08 de julho de

2019 mediante link disponibilizado no site institucionai da Companhia

de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP lwww.cinep.pb.ciov.br) no

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
Rua Feficiano CIrne, 50, Jaguaribe - João Pessoa - PB - CEP: 58.015-570

Telefones: (83) 3208 3900- FAX: (83) 3214 3421 - e-mail: cinep@cinep.pb.gov.br
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO

menu principal SELEÇÃO e sub menu PROGRAMA DE ESTÁGIO

00:01 até 23:59 horas da data indicada.
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EM FORMATO DIGITAL:

- Cédula de identidade/RG;

-CPF;

- Currículo, com indicação de e-mail e telefone para contato;

- Histórico curricular com indicação do Coeficiente de Rendimento

Escolar (CRE);

1. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INGRESSO EM SALA

DE PROVA: O candidato deverá apresentar um documento com

foto, para conferência da lista dos Inscritos.

ORIENTAÇÕES PARA A REAUZAÇÃO DAS PROVAS

2. DA CANETA A SER UTIUZADA PARA A REAUZAÇÃO DAS
PROVAS: Os candidatos deverão utilizar, durante a realização das

provas, apenas caneta esferográfica fabricada em material de
corpo transparente contendo tinta preta ou azul.

MÉDIA PARA APROVAÇÃO

3. DAS PROIBIÇÕES DURANTE A REAUZAÇÃO DAS PROVAS: Não

será permitida, durante a realização das provas, o porte e

utilização de aparelhos celulares ou similares, de relógios, bonés,

gorros, agasalhos com capuz ou similares, óculos escuros (salvo

por recomendação médica, devidamente comprovada}, de livros,

de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de

consulta.

ATENÇÃO: é necessário que o candidato esteja no local de prova 30

minutos antes do início da mesma para conferência de

documentação.

Igual ou superior a 7,0 (sete).

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

CRITÉRIO DE DESEMPATE

- Análise Curricular = 3,0 (três) pontos

.Habilidade em: Programas como: AutoC^, Qgis, Excel, World: Até

1,5 (um e meio) pontos

. Experiências comprovadas (trabalhos, estágios, intercâmbio): Até

1,0 (um) ponto.

. Participação de trabalhos e/ou apresentação de trabalhos em

eventos técnicos científicos: Até 0,3 três décimos)

. Artigos Publicados: Até 0,2 (dois décimos)

-Teste Objetivo = 7,0(sete) pontos

Serão utilizados como critérios de desempate a análise das disciplinas

já cursadas, CRE (Coeficiente de Rendimento Escolar) do candidato e

o tempo de conclusão de curso.

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
Rua Feliciano Cirne, 50, Jaguaribe - Joio Pessoa - PB - CEP; 58.015-570

Telefones: (83) 3208 3900- FAX: (83) 3214 3421 - e-mail: cinep@cinep.pb.gov.br
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CONTEÚDO ROGRAMÁTICO

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO.
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- ENGENHARIA CIVIL: Composição de custo unitário; Licitações, p
Gerenciamentos e Orçamentos de Obras; Planejamento e

Controle de Obras; Microsoft Excel, Autocad; Cronograma

Físico Financeiro; Patologias em Edificações; Pavimentação;
Topografia e Instalação Prediais.

- ENGENHARIA AMBIENTAL; Direito Ambiental;

Geoprocessamento; Topografia; Auditoria Ambiental;
Resíduos Sólidos; Autocad (desenho técnico) e Instrumento

de Gestão Ambiental.

- TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL: Técnica de Gestão

Ambiental; Direito Ambiental; Resíduos sólidos; Educação
Ambiental; Unidades de Conservação,

Avaliação de impacto ambientaL
Será divulgado no dia 12 de agosto de 2019, através do site

Institucional da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

iwww.cineD.Db.aov.br) no menu principal SELEÇÃO e sub menu

PROGRAMA DE ESTÁGIO.

João Pessoa, 03 de julho de 2019

Henri

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
Rua Feliciano Cirne, 50, Jaguaribe - João Pessoa - PB - CEP: 58.015-570

Telefones: (83) 3208 3900- FAX: (83) 3214 3421 - e-mail: cinep@cinep.pb.gov.br


