
EDITAL DO PROCESSO DE ESTAGIÁRIOS COM REMUNERAÇÃO N° 002/2022 B

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS N° 001/2022 B

Onde se lê:

4.  DA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTÁGIO

4.1.  O Processo  Seletivo destina-se  ao  preenchimento de  vagas  de Estágio não Obrigatório
Remunerado para alunos que estejam matriculado e frequentando as aulas, a partir do primeiro
ao penúltimo período, na Rede de Ensino Público ou Privada nos seguintes Cursos:

a) Educação:

-Ensino Superior – Artes Visuais, Educação Física, Letras, Pedagogia.

-Ensino Pós-Graduação – Pós-Graduação em Educação Especial e Pós nas áreas da Educação.

-Ensino Médio – Formação De Docentes.

b) Administração/Apoio:

-Ensino  Superior  –  Administração,  Arquitetura  e  Urbanismo,  Ciências  Contábeis,  Direito,
Enfermagem, Engenharia  Civil,  Farmácia,  Psicologia,  Serviço  Social,  Sistemas  de Informação,
Técnico em Enfermagem.

6.  DA SELEÇÃO

6.1. A seleção será realizada por meio de Prova Objetiva on-line, contendo 20 (vinte) questões 

de múltipla escolha, que será aplicada na data provável  de 06/10/2022 com duração de 90
(noventa) minutos.



6.2.  O acesso ao ambiente de prova estará disponível apenas no dia  06/10/2022  a partir das
14h30min às 14h59min, não sendo concedido sob nenhum aspecto tempo adicional para este
acesso.

6.3.  O  link  será  enviado  para  o  e-mail  que  consta  no  COMPROVANTE  DE  INSCRIÇÃO,  nas
seguintes datas e horários:

a) 1º envio - dia 05/10/2022 entre 14h:30 e 16h:30 (orientações e link de acesso)

b) 2º envio - dia 06/10/2022 entre 13h:30 e 14h:00 (orientações, link de acesso, login e senha).

6.8. O período de 90 (noventa) minutos de prova começará a correr a partir do primeiro acesso
do candidato na plataforma de prova,  acessível a partir das 14h30min às 14h59min do dia
06/10/2022.

7.  RECOMENDAÇÕES PARA A PROVA

7.15.  Orienta-se  que  o  acesso seja  feito  no início  do período permitido.  Caso  o estudante
encontre alguma dificuldade no acesso deverá seguir os seguintes passos: 

a) Atualizar a página.

b) Reiniciar o computador.

c)  Enviar  um  print da  tela,  relatando  o  problema,  para  o  e-mail:
processos.especiais@cieepr.org.br, até as 14h49 do dia 06/10/2022.

11. DOS RECURSOS DE DA CLASSIFICAÇÃO

11.1.  O candidato  interessado  poderá  interpor  recurso  quanto  ao  mérito  das  questões  no
primeiro dia útil subsequente à data de realização da prova (07/10/2022).
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14h30min às 14h59min, não sendo concedido sob nenhum aspecto tempo adicional para este
acesso.

6.3.  O  link  será  enviado  para  o  e-mail  que  consta  no  COMPROVANTE  DE  INSCRIÇÃO,  nas
seguintes datas e horários:
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