
EDITAL
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

O Tribunal de Contas Dos Municípios do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 

tornam público o presente edital visando a seleção de 2 (dois) estagiários para preenchimento de 

vagas de estágio de nível superior na 7ª IRCE – Caetité. As vagas destinam-se a estudantes de curso 

superior das seguintes áreas de formação: Administração, Ciências Contábeis, Direito e Economia. 

1. Das inscrições

1.1 Para participar deste processo seletivo, o estudante deve estar regularmente matriculado em 

cursos  superior  em  instituições  brasileiras  de  Ensino  Superior  que  sejam  autorizadas  ou 

reconhecidas pelo MEC, cursando do 4º ao 7º semestre. 

1.2   As  inscrições  serão  realizadas  através  do  encaminhamento,  por  e-mail,  dos  seguintes 

documentos:

• Currículo;

•  Histórico Escolar atualizado (30 dias);

• Comprovante de matricula 2020.1, assinado ou carimbado pela instituição.

E-mail  para  encaminhamento  de  documentação:  felipe.souto@tcm.ba.gov.br.  Após  esse 

procedimentos os candidatos serão convocados para realização das provas.

1.2.1 Adicionar ao e-mail o telefone para contato.

1.3 O prazo para encaminhamento dos documentos para inscrição será o dia 28 de fevereiro de 

2020.

2. Das Provas 

2.1 As provas da seleção de estágio serão na modalidade:  Discursiva + Entrevista.

2.2 A prova será aplicada  a  todos os  candidatos,  na  7ª  IRCE – Caetité,  localizada  na Avenida 

Woquiton Fernandes Teixeira, nº31, Centro, entre os dias 09 e 13 de março de 2020, no horário das 

09:00 às 12:00 horas (horário matutino) ou das 14:00 as 17:00 horas (horário vespertino); 

2.3 A redação terá valor de 5,00 (cinco) pontos e a entrevista  5,00 (cinco) pontos, totalizando 10,00 

(dez) pontos.

2.4 A prova discursiva será composta de:  uma dissertação digitada e obedecendo a formatação 

posteriormente especificada.
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3. Da classificação 

3.1  - Serão considerados desclassificados os candidatos que obtiverem nota inferior a 3,00 (três) 

pontos na redação.  

3.2 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,00 

(sete) pontos.

3.3 O critério  de desempate será a média global da notas do histórico acadêmico. O histórico 

acadêmico utilizado para informar a  média global  deverá ser atual com presença do código de 

autenticação do sistema que o emitiu  e  impresso,  pois será solicitado posteriormente quando o 

candidato for convocado.

3.4 O resultado dar-se-á pela classificação dos candidatos em ordem decrescente da nota final e será 

publicado até o dia 18 de março de 2020. 

4. Do estágio

4.1  O período mínimo de  contrato  de  estágio  não obrigatório  no TCM é de  12  (doze)  meses, 

podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses.

4.2 Após a conclusão do processo seletivo o candidato selecionado dará inicio ao estágio entre os 

dias 23 de março e 20 de abril de 2020 no turno matutino.

4.3 A remuneração será de R$ 600,00 + Auxílio transporte.

4.4  Para  maiores  informações  sobre  o  estágio  consulte  a  resolução  disponível  no  link 

https://www.tcm.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/resolucao-1384-2019.pdf .

 

 

CRONOGRAMA
Prazo para inscrição Até 28/02/2020

Realização das provas De 09 a 13/03/2020
Resultado 18/03/2020

Início do Estágio Entre 23/03 e 20/04/2020

https://www.tcm.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/resolucao-1384-2019.pdf

