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PROCESSO SELETIVO PARA A SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA TÉCNICO DE SUPORTE

DE INFRORMÁTICA

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.

Rubrica .

'^0100°

LOCAL DA VAGA

DATAS DAS PROVAS

LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS

DATA, LOCAL E HORÁRIO DAS

ENTREVISTAS

NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS

FORMAÇÃO DESEJADA

VALOR DA BOLSA

Gerência de Tecnologia da Informação da Companhia de Desenvolvimento

da Paraíba-CINEP

26 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 Tecnologia da Informação será aplicada das 14:00 às 17:00 horas.

ATENÇÃO: O local e horário da prova relacionada acima poderá 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

(www.dneD.Db.aov.br). no menu principal SELEÇÃO e sub menu PROGRAMA

DE ESTÁGIO, para confirmação do local e horário da prova.

As Entrevistas serão realizadas nos dias 06 e 07 de agosto de 2019. Os

convocados para entrevista terão acesso ao horário e local das entrevistas no

dia 02 de agosto, através do site institucional da Companhia de

Desenvolvimento da Paraíba - CINEP iwww.dneD.Db.aov.br) no menu

principal SELEÇÃO e sub menu PROGRAMA DE ESTÁGIO. Confira mais

detalhes no item ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO.

20 (vinte) vagas para cadastro de reserva, sendo 10 (dez) vagas para turno

manhã e sendo 10 (dez) vagas para turno tarde.

Estudantes dos cursos de Tecnologia da Informação

R$ 500,00 (quinhentos reais) mais auxílio transporte.

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba

Rua Felldano Clrne, 50, Jaguarlbe - João Pessoa - PB - CEP: 58.015-570
Telefones: (83) 3208 3900- FAX: (83) 3214 3421 - e-mall: clnep@cinep.pb.gov.br
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ATRIBUIÇÕES DO ESTÁGIARIO

CARGA HORÁRIA

DETALHES DA VAGA

VAUDADE DA SELEÇÃO

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

GOVERlÃlm^^ '
DAR

Rubrica .O

Conhecimento em sistemas operacionais Windows; Habilidade no uso dèC TO"^

aplicativos de escritório: Microsoft Office (Word, Excel, PowrPoint); Aptidão

para montagem e configuração de computadores, bem como realização de

manutenção preventiva e corretiva; Facilidade no manuseio de periféricos

tais como projetores multimídia, scanners, impressoras multifuncionais;

conhecimento em rede cabeada e wlreless (conectores e cabos, configuração

lógica da rede, rastreamento de problemas);

Capacidade de instalação de softwares aplicativos (antivírus, compactadores,

acesso remoto, drivers, programas de editoração gráfica, emuladores);

Facilidade de comunicação para atendimento help-desk;

Conhecimento de inglês técnico.

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

da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP.

Estudantes dos cursos de Tecnolt^ da Informação que cursem ou estejam

matriculados a partir do 49 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:

- Sistemas operacionais Windows;

- Habilidade no uso de aplicativos de escritório: Microsoft Office (Word, Excel,

PowrPoint; aptidão para montagem e configuração de computadores, bem

como realização de manutenção preventiva e corretiva;

- Facilidade no manuseio de periféricos, tais como projetores multimídia,

scanners, impressoras multifuncionais;

- Conhecimento em rede cabeada e wireless (crimpagem de cabos,

configuração lógica da rede, rastreamento de problemas);

-  Capacidade de instalação de softwares aplicativos (antivírus,

compactadores, acesso remoto, drivers, programas de editoração gráfica,

emuladores);

- Facilidade de comunicação para atendimento help-desk;

- conhecimento de inglês técnico.

01 (um) ano

DO PROCESSO SELETIVO

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

2019 mediante link disponibilizado no site institucional da Companhia

Companhia de Desenvolvimento da Paraiba
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
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

MÉDIA PARA APROVAÇÃO

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP (www.c/nep.pb.oov.^)

menu principal SELEÇÃO e sub menu PROGRAMA DE ESTÁGIO das

00:01 até 23:59 horas da data indicada.

r. rxúbrica ^

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.

2. DA CANETA A SER UTILIZADA PARA A REAUZAÇÃO DA PROVA:

Os candidatos deverão utilizar, durante a realização da prova,

apenas caneta esferográfica fabricada em material de corpo

transparente contendo tinta preta ou azul.

3. DAS PROIBIÇÕES DURANTE A REAUZAÇÃO DA PROVA: 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 superiora 7,0 (sete)

1.(PO) Prova Objetiva com caráter eliminatório, cujo conteúdo é o
descrito no item "ATRIBUIÇÕES DO ESTÁGIARIO" - Peso 4; Serão
eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 7 (sete);

2. (EN) Entrevista e Análise de Currículo, onde serão privilegiadas as
experiências profissionais, bem como as características pessoais

descritos no item "ATRIBUIÇÕES DO ESTÁGIARIO" - Peso 4;

3. (AH) Avaliação do Histórico escolar, onde serão privilegiadas as

notas das disciplinas referentes aos temas descritos no item
"ATRIBUIÇÕES DO ESTÁGIARIO" - Peso 2;

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@dnep.pb.gov.br
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CRITÉRIO DE DESEMPATE

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

OBS: Participarão da entrevista apenas os 10 primeiros classificados
no item 1 - (PO) Prova Objetiva

,v°

4.0 cálculo da média final será realizado da seguinte forma; (PD * 4
+ AH*2 + EN*4)/10

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.

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

institucional da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

lwww.cineD.ob.aov.br] no menu principal SELEÇÃO e sub menu

PROGRAMA DE ESTÁGIO.

João Pessoa, 03 de julho de 2019

Henn

iretèr de Opefaçao

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba

Rua Feilciano Círne, 50, Jaguaribe - Joio Pessoa - PB - CEP: 58.015-570

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


