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O DIRETOR DE GESTÃO DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições, resolve expedir este Edital para estabelecer as
regras e formas específicas, procedimentos e condições para o Processo
Seletivo de Estagiários de Nível Superior e Nível Médio, a critério da
Diretoria de Gestão.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.

Ficam abertas, no período de 05 de Outubro 2015 a 20 de
Outubro de 2015, as inscrições para o Processo Seletivo de
Estagiário de Nível Superior e Nível Médio Técnico e Nível Médio, a
critério da Diretoria de Gestão, observadas a legislação vigente e
em especial, Lei do Estágio N° 11.788, de 25 de setembro de
2008, bem como as regras estabelecidas neste documento.

1.2.

A prática de estágio na Eletrobras Distribuição Alagoas tem como
objetivo favorecer a aprendizagem teórico-prática, através da
concessão de estágio supervisionado ao estudante, dentro de um
processo de orientação e acompanhamento, compartilhado com as
Empresas de Integração CIEE – Centro de Integração Empresa
Escola e IEL – Instituto Euvaldo Lodi.

2. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE
NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
2.1.

O Processo Seletivo para Seleção de Estagiários, a critério da
Diretoria de Gestão, compreenderá as seguintes etapas.
ETAPAS

PERÍODO PREVISTO

Publicação do Edital de Abertura

02/10/2015

Inscrição dos candidatos

05/10/2015 a 20/10/2015

Redações técnicas

26/10/2015 a 20/11/2015

Entrevistas

16/11/2015 a 18/12/2015
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3. DAS INSCRIÇÕES
3.1.

As inscrições serão feitas no período das 08h às 12h no período
de 05 de Outubro 2015 a 20 de Outubro de 2015, horário local.

3.2.

Os candidatos de Maceió e Rio Largo deverão realizar às
inscrições no Edifício Sede situado na Av. Fernandes Lima, Nº
3349, Gruta de Lourdes, Maceió – AL .

3.3.

Os candidatos às vagas de Arapiraca, Palmeira dos Índios,
Penedo, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, União dos
Palmares, São Miguel dos Campos e Matriz do Camaragibe
deverão realizar as inscrições nas unidades de atendimento ao
cliente da Eletrobras localizada em cada cidade.

3.4.

As inscrições dos candidatos implicarão no conhecimento e
expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

3.5.

As

inscrições

efetuar-se-ão

mediante

preenchimento

do

Formulário de Inscrição, (Anexo I), onde candidato fará a opção
do curso e localidades pretendidas.
3.5.1.

Os candidatos deverão entregar o formulário de inscrição
e os seguintes documentos, obrigatoriamente:
a) Currículo com foto;
b) Comprovante

de

matrícula

e/ou

vínculo

com

Instituição de Ensino;
c) Histórico escolar (Histórico Analítico) atualizado.

3.6.

O candidato poderá se inscrever apenas para concorrer às vagas
disponíveis no município em que reside.

3.7.

É de exclusiva responsabilidade do candidato toda e qualquer
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informação prestada no ato de sua inscrição;
3.8.

O candidato que não se enquadrar nas exigências estabelecidas
no edital terá sua inscrição vetada.

3.9.

Os candidatos eliminados nesta seleção, não serão impedidos de
concorrer em outras que venham a ser realizadas pela Empresa,
desde que atendam aos requisitos definidos em novo edital.

3.10. O candidato que omitir dados ou prestar informações falsas terá
sua inscrição cancelada e será declarado nulo todo ato dela
decorrente, em qualquer fase do certame ou após a sua
realização.
3.11. Todos

os

candidatos

efetivamente

inscritos

receberão

uma

confirmação de inscrição, contendo o nome, a vaga e cidade para
a qual se inscreveu e a data de inscrição.

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. Dos Pré Requisitos
4.1.1. Pertencer a Instituição de Ensino Superior – IES credenciada
pelos respectivos sistemas (Federal / Ministério da Educação – MEC;
Estadual / Conselho Estadual de Educação - CEE-AL), cujos cursos
sejam reconhecidos legalmente.
4.1.2. Estar cursando a partir do 4º período da graduação para os
cursos de Nível Superior;
4.1.3. Estar cursando a partir do 1º ano do Ensino Médio e ter a
partir de 16 anos de idade para os cursos de Nível Médio;
4.1.4. Ter disponibilidade para estagiar por 04 (quatro) horas diárias
(08:00 às 12:00 ou 14:00 às 18:00, de acordo com a disponibilidade
da empresa), no período mínimo de 06 meses podendo chegar até 24
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meses;
4.1.5. Inscrever-se apenas para concorrer às vagas ofertadas em sua
cidade de residência.
4.2. Das Restrições
4.2.1. É vetada a participação neste Processo Seletivo de Estagiário,
a critério da Diretoria de Gestão, do candidato:
4.2.1.1. Que para as vagas de nível médio, participem
candidatos com idade inferior a 16 anos;
4.2.1.2. Que omitir dados ou prestar informações falsas, o
qual terá sua inscrição cancelada, sendo declarado nulo todo
ato dela decorrente, em qualquer fase do certame ou após a
sua realização;
4.2.1.3. Que tenham feito parte do quadro de estagiários da
Eletrobras Distribuição Alagoas por um período de 24 meses;
4.2.1.4. Que esteja cursando o último período da graduação
ou o último ano do Ensino Médio.
4.2.1.5. Que não entregar, no ato da inscrição, os documentos
obrigatórios apresentados no item 3.5.1.

4.3. Das Etapas do Processo Seletivo
Haverá duas etapas no processo seletivo de estágio, a saber:
1ª etapa: Redação Técnica;
2ª etapa: Entrevista;
4.3.1. Das Redações Técnicas
4.3.1.1. As redações serão realizadas nos seguintes locais:
4.3.1.1.1. Para os candidatos de Maceió, Rio Largo, União dos
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Palmares, São Miguel dos Campos e Matriz do Camaragibe as
redações serão realizadas no Edifício Sede situado na Av.
Fernandes Lima, Nº 3349, Gruta de Lourdes, Maceió – AL ou
em

outro

local

determinado

pela

empresa,

que

melhor

comportar o número de inscritos.
4.3.1.1.2. Para os candidatos as vagas de Arapiraca, Palmeira
dos Índios, Penedo, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia e
as redações serão realizadas na Av. Bejamim Freire Amorim,
Nº

1226,

Brasiliana,

Arapiraca-AL

ou

em

outro

local

determinado pela empresa, que melhor comportar o número de
inscritos.
4.3.1.2. A Redação terá uma temática de acordo com o curso de
formação do candidato, a fim de verificar aspectos de conhecimentos
técnicos que venham a considerar o candidato apto para ingressar no
Programa de Estágio da Eletrobras Distribuição Alagoas.
4.3.1.3. O candidato que não comparecer para realização das
redações técnicas no dia e horário aos quais foi convocado, será
desclassificado.
4.3.1.4. Os candidatos serão convocados, exclusivamente, por email, para a realização das redações. No e-mail seguirá a data,
horário e local no qual o candidato deverá comparecer.
4.3.1.5. A Eletrobras Distribuição Alagoas não se responsabiliza por
convocações não recebidas por razões de ordem técnica, falhas de
comunicação,

bem

como

outros

fatores

que

impossibilitem

a

transferência dos dados.

4.3.2. Das Entrevistas
4.3.2.1.

Essa

etapa

será

realizada

com

os

candidatos

que

apresentarem melhores resultados nas redações técnicas.
4.3.2.2. As entrevistas serão realizadas com um quantitativo de
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candidatos

que

a

empresa

julgar

necessário,

levando

em

consideração a quantidade de vagas ofertadas.
4.3.2.3. O candidato que não comparecer para realização da
entrevista

no

dia

e

horário

aos

quais

foi

convocado,

será

desclassificado.
4.3.2.4. Os candidatos serão convocados, exclusivamente, por email, para participação das entrevistas. No e-mail seguirá a data,
horário e local no qual o candidato deverá comparecer.
4.3.2.5. A Eletrobras Distribuição Alagoas não se responsabiliza por
convocações não recebidas por razões de ordem técnica, falhas de
comunicação,

bem

como

outros

fatores

que

impossibilitem

a

transferência dos dados.
5. DOS RESULTADOS
5.1. Os candidatos receberão, exclusivamente, por e-mail o resultado
da participação neste processo seletivo.
6. CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
6.1. Aplicam-se aos candidatos portadores de deficiência física as
mesmas regras estabelecidas nos itens supra elencados.

7. DO ATO DE CONTRATAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
7.1. O estágio será regido pelas normas e condições estabelecidas na
Norma de Estágio da Eletrobras Distribuição Alagoas, aprovada pela
Resolução Nº 171/2010 de 16/11/2011, como também a Lei do
Estágio Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, bem como as regras
estabelecidas neste documento;
7.2. O candidato aprovado deverá ser encaminhado a uma das
empresas de integração, a saber: Centro de Integração Empresa
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Escola – CIEE ou para o Instituto Euvaldo Lodi – IEL; a ser definido
pela empresa para que seja realizado o Termo de Compromisso de
Estágio;
7.3. A convocação para contratação do candidato aprovado no
Processo Seletivo de Estagiário ocorrerá durante o ano de 2016,
obedecendo as vagas disponíveis e a critério desta empresa.
7.4. Os documentos que os candidatos convocados para a contração
deverão apresentar são:
a) Cópia da Carteira de Identidade;
b) Cópia do CPF;
c) Cópia do Comprovante de Residência;
d) Cópia do Título de Eleitor e quitação Eleitoral (para

maiores de 18 anos);
e) Cópia do Comprovante de Certidão de Alistamento

Militar;
f) 2 fotos 3x4;
g) Conta Poupança na Caixa Econômica Federal;
h) Comprovação de vínculo com a Instituição de

Ensino atualizado.
7.5. Os documentos originais deverão ser apresentados no ato da
admissão para conferência das cópias que serão entregues.
7.6. A ocorrência de qualquer fato que possa impedir a contratação de
algum dos candidatos aprovados, após a divulgação do resultado final,
não dará direito a disponibilidade da vaga para outro candidato
aprovado.
7.7. O estágio será realizado nos municípios em que os candidatos
fizeram a opção em concorrer a vaga no ato da inscrição.
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7.8. Os horários nos quais os candidatos aprovados executarão o
estágio serão definidos pela Eletrobras Distribuição Alagoas.
7.9. Os candidatos classificados que não forem convocados de
imediato constituirão cadastro de reserva e poderão ser convocados
até Dezembro 2016, de acordo com as vagas disponíveis;
7.10. Os estagiários de cursos do ensino superior da Eletrobras
Distribuição Alagoas receberão uma Bolsa de Estágio no valor de
R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais), Auxílio Alimentação
no valor de R$ 6,00 (seis reais) por dia trabalhado e Auxílio Transporte
no valor de R$ 5,00 (cinco reais) por dia trabalhado para suprir
despesas inerentes ao estágio e recesso remunerado proporcional ao
período de estágio;
7.11. Os estagiários de cursos do ensino médio e técnico da Eletrobras
Distribuição Alagoas receberão uma Bolsa de Estágio no valor de
R$ 203,00 (duzentos e três reais), Auxílio Alimentação no valor de
R$ 6,00 (seis reais) por dia trabalhado e Auxílio Transporte no valor de
R$ 5,00 (cinco reais) por dia trabalhado para suprir despesas inerentes
ao estágio e recesso remunerado proporcional ao período de estágio;
7.12. Os valores descritos nos itens 7.10. e 7.11. poderão sofrer
reajustes no ano de 2016.
7.13. A Eletrobras Distribuição Alagoas reserva-se ao direito de
formalizar os Termos de Compromisso em número que atenda ao
interesse

e

às

conveniências

da

gestão

e

de

acordo

com

a

disponibilidade orçamentária.
8. DAS VAGAS
8.1. A tabela abaixo indica quais cursos poderão ter disponibilidade de
vagas a serem preenchidas em 2016, de acordo com a localidade.
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CURSOS

CIDADE

Administração / Arquitetura / Ciências Contábeis / Ciências da Computação/ Análise de
Sistemas/ Sistemas da Informação / Ciências Econômicas / Direito / Engenharia Civil /
Engenharia Elétrica / Jornalismo / Secretariado Executivo Trilíngue / Técnico de Segurança
do Trabalho / Ensino médio regular para executar atividades do cargo de Auxiliar
Administrativo / Ensino Médio Técnico em Eletrotécnica / Ensino Médio Técnico em
Tecnologia da Informação / Engenharia de Produção / Publicidade / Web design

MACEIÓ

Ensino médio regular para executar atividades do cargo de Auxiliar Administrativo / Ensino
Médio Técnico em Eletrotécnica

ARAPIRACA

Ensino médio regular para executar atividades do cargo de Auxiliar Administrativo

PALMEIRA DOS
ÍNDIOS

Ensino médio regular para executar atividades do cargo de Auxiliar Administrativo

DELMIRO
GOUVEIA

Ensino médio regular para executar atividades do cargo de Auxiliar Administrativo

PENEDO

Ensino médio regular para executar atividades do cargo de Auxiliar Administrativo

SANTANA DO
IPANEMA

Ensino médio regular para executar atividades do cargo de Auxiliar Administrativo
Ensino médio regular para executar atividades do cargo de Auxiliar Administrativo
Ensino médio regular para executar atividades do cargo de Auxiliar Administrativo
Ensino médio regular para executar atividades do cargo de Auxiliar Administrativo

RIO LARGO
UNIÃO DOS
PALMARES
SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS
MATRIZ DE
CAMARAGIBE

8.2. O candidato poderá concorrer apenas às vagas ofertadas em sua
cidade de residência.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O candidato, ao efetuar sua inscrição, declara estar ciente e de
acordo com as regras estabelecidas neste Edital.
9.2. Os casos não previstos neste Edital serão remetidos para
análise da Diretoria de Gestão, por meio do Departamento de
Gestão de Pessoas.
9.3. Este Edital terá validade até Dezembro de 2016, podendo
acontecer contratações no decorrer deste período.
Luís Hiroshi Sakamoto
Diretor de Gestão
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA PRETENTIDA*
Nível de escolaridade: ( ) Superior

( ) Médio Técnico ( ) Médio

Curso:
Cidade:
* Preencher estes campos de acordo com o quadro de vagas apresentado no
item 8.
DADOS DO CANDIDATO
Nome:
R.G.:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
ESCOLARIDADE
Faculdade/ Escola:
Período / Ano:

Assinatura do candidato

O.B.S.: Entregar, obrigatoriamente, os documentos constantes no
item 3.5.1.

