
 

 

 

O COLÉGIO ARQUIDIOCESANO DE OURO PRETO, no uso de suas atribuições, torna público, para 

conhecimento de quem se interessar, que estão abertas as inscrições para seleção de 01 

estagioário voluntário, observadas as regras a seguir especificadas: 

1. Poderão se inscrever todos os alunos regularmente matriculados em instituição de ensino, 

em curso de nível superior em Serviço Social, desde que estejam cursando a partir do 6º 

(sexto período) e que atendam aos requisitos básicos conforme o item 4 do presente 

edital. 

2. As inscrições deverão ser feitas na recepção do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, 

situada na Rua Alvarenga, 519, Bairro Cabeças, no período de 15 a 16 de maio de 2017. Os 

candidatos deverão entregar em um envelope os seguintes documentos: Curriculum Vitae, 

histórico escolar e comprovante de matrícula. 

3. O candidato aprovado realizará o estágio perante o Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto. 

4. O processo de seleção será realizado através de duas etapas: eliminatória e classificatória. 

4.1) Análise da documentação submetida na inscrição; 

4.2) Entrevista pessoal, para verificar as potencialidades, interesse, disponibilidade, 

iniciativa e motivação do candidato.  

4.3) A análise dos documentos será feita nos dias 17 e 18 de maio de 2017 e os candidatos 

classificados serão convocados para entrevistas a serem realizadas no dia 19 de abril de 

2017, no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto em horários posteriormente divulgados.  

4.4) A avaliação dos candidatos se dará, prioritariamente, observando os seguintes 

quesitos: 

4.4.1) Disponibilidade de horário;  

4.4.2) Aptidão para trabalhar na área proposta neste edital. 

5. O aprovado no processo será convocado através do email informado no ato da inscrição e 

o resultado será ainda comunicado no site do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto. 

EDITAL 
002/2017 

ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL 

COLÉGIO ARQUIDIOCESANO DE OURO PRETO 

 



6. No ato da confirmação da vaga, o candidato deverá assinar o Termo de Compromisso de 

Estágio, na forma dos convênios firmados entre as Instituições. 

7. O estudante deverá cumprir uma jornada de atividade de 20 (vinte) horas semanais. 

8. Ocorrendo vagas, serão convocados os aprovados desta seleção, observando-se a ordem 

de classificação, dentro do prazo de validade deste processo. 

9. Os editais e atos do processo de seleção serão publicados no site oficial do Colégio 

Arquidiocesano de Ouro Preto. 

10. Este processo seletivo, ao qual se refere o presente edital, terá validade de 01 (um) ano, 

podendo ser prorrogável por igual período. 

 

 

Ouro Preto-MG, 10 de maio de 2017. 

 

 

 

Maristela Dias Queiroz 
Assistente Social  

Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 
 

 


