EDITAL
Processo seletivo para estagiário vinculando a Delegacia- Geral
da Polícia Civil

Condições para o estágio
O estágio será realizado para os universitários da área do
Direito, Administração ou Ciências Contábeis, nas dependências da
Delegacia-Geral da Polícia Civil, Coordenadoria, Diretorias e
Delegacias Distritais e Metropolitanas.
O estagiário cumprirá uma jornada de 30 horas/semanais,
de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08:00 às 13:00 horas
ou das 13:00 às 18:00 horas.

Da bolsa- auxílio
A Delegacia Geral da Polícia Civil concederá ao aluno aprovado no
processo seletivo para estagiário, uma bolsa-auxílio na importância
01 (um) salário mínimo mensal, auxílio-transporte e seguro anual
múltiplo contra acidentes pessoais, tudo conforme legislação
11.788/08;
A bolsa-auxílio é concedida pelo período de validade do
estágio, de acordo com o regulamento de estágio da Polícia Civil.

Número de vagas
25 (vinte e cinco) vagas para aluno do Curso de Direito;
03 (três) vagas para aluno do Curso de Administração;
02 (duas) vagas para aluno do Curso de Ciência Contábeis.

Validade do estágio
O estágio é válido por um período de 01 (um) ano, podendo
ser prorrogado por mais 01 (um) ano, dependendo do desempenho
do estagiário.

Do processo de seleção
O processo de seleção para o estágio consistirá nas
seguintes fases:
1ª fase: eliminatória. Consistirá na análise do curriculum
vitae e do histórico escolar, quando serão selecionados no máximo o
dobro da vagas de candidatos com melhor histórico escolar para a
etapa seguinte.
2ª fase: eliminatória e classificatória.
Consistirá em
entrevista a ser realizada pelo responsável pela seleção de Estágio.
DA DATA, LOCAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO.
MÊS DE FEVEREIRO/ 2010
DIAS
05
12
22 a 24
26

PROCEDIMENTOS
Data máxima para entrega da documentação necessária para
inscrição na Coordenação de Ensino da FITS.
Resultado da 1ª Fase que será divulgado através do site da FITS e
da Polícia Civil.
Entrevista realizada na sede da Polícia Civil junto a Comissão
Examinadora do Processo Seletivo.
Resultado da 2ª Fase que será divulgado através do site da FITS e
da Polícia Civil.

Os candidatos serão convocados para as entrevistas por ordem de
classificação por meio de telefone e E-mail.
O
resultado
de
cada
etapa
será
divulgado
no
http://www.fits.edu.br, www.pc.al.gov.br e murais do Campus.

site

Para quaisquer esclarecimentos os candidatos poderão comunicar-se
com a Comissão Examinadora do Processo Seletivo na sede da Polícia
Civil ou na Coordenação de Ensino da FITS.

Condições para inscrição e processo de seleção
O(A) candidato(a) à vaga de estagiário da Delegacia-Geral da
Polícia Civil para a inscrição deverá preencher os seguintes requisitos:
I – ser brasileiro; II – e st a r e m dia com a s obr iga çõe s m ilit a r e s
– se x o m a scu lino; III – e st a r no goz o dos dir e it os polít icos; IV
– e st a r m a t r icu la do e m Cur so de Gr a dua çã o e m D ir e it o,
Adm in ist r a çã o
ou
Ciê n cia s
Cont á be is
na
FACULD AD E

I N TEGRAD A TI RAD EN TES – FI TS, a pa r t ir do 3 º pe r íodo de
ca da cu r so confor m e o ca so; V – apresentar cu r r icu lum vit a e
a t ua liza do, j u nt o com h ist ór ico e scola r ; VI - t e r boa condut a ,
a t e st a da por 0 2 ( dois) pr ofe ssor e s do cu r so de gr a dua çã o; VII
– goza r de boa sa ú de , física e m e nt a l, com pr ova da m e dia nt e
atestado médico.
Da documentação necessária
O(a) candidato(a) deverá preencher, de próprio punho a
ficha de inscrição, disponível no site e apresentar os documentos
exigidos, conforme as alíneas seguintes:
a) Curriculum Vitae;
b) Histórico escolar do Curso de Graduação, devidamente
atualizado;
c) Cópia da carteira de identidade;
d) Comprovante de estar quites com a Justiça Eleitoral;
e) Atestado de boa conduta fornecido por dois professores do
curso de graduação;
f) Atestado médico de que goza de boa saúde, física e mental;
g) Ficha de inscrição devidamente preenchida (em anexo).
Os casos omissos neste edital serão dirimidos pelo Regulamento de
Estágio Universitário da Polícia Civil e pelo Delegado-Geral da Polícia
Civil.

Maceió, 14 de janeiro de 2010.
Marcílio Barenco Correa de Mello
Delegado Geral da Polícia Civil

EDITAL 2010/01
Processo seletivo para estagiário da Delegacia- Geral da Polícia
Civil

FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME:__________________________________________________
ENDEREÇO:________________________________NÚMERO_______
COMPLEMENTO:_____________________TELEFONE:____________
CELULAR________________ e-mail:__________________________
IDENTIDADE:_______________________CPF:__________________
TURMA:______ PERÍODO_______ MATRÍCULA__________________

DECLARAÇÃO
Declaro estar ciente e de acordo com as informações,
critérios e exigências contidas no edital em referência e no
regulamento de estágio universitário da Polícia Civil do estado de
Alagoas. Declaro ainda, ter as condições de cumprir as mesmas
exigências, caso seja selecionado.
Maceió, ______ de ______________ de 2010.

_____________________________________
Assinatura

