COMUNICADO DE ABERTURA PROCESSO SELETIVO
Nº 2003/GLOBAL/2020 – ESTÁGIO DE PEDAGOGIA
A RHESULTADOS CONSULTORIA comunica a abertura do Processo Seletivo nº
2003/GLOBAL/2020, com o objetivo de prover 70 (setenta) estagiários na área de Pedagogia

DISPOSIÇÕES GERAIS
O processo seletivo será realizado pela área de Gestão com Pessoas da Rhesultados Consultoria,
que poderá a qualquer momento divulgar comunicados complementares, bem como suspender ou
cancelar este processo seletivo.
O descumprimento de qualquer uma das normas estabelecidas neste comunicado, assim como o
não comparecimento dos candidatos a qualquer uma das etapas, caracterizará desistência,
acarretando a desclassificação do candidato e sua automática exclusão do processo seletivo.
JORNADA DE TRABALHO
Será de 4 horas semanais distribuídas de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30.
Será de 4 horas semanais distribuídas de segunda à sexta-feira, das 13:30 às 17:30.
Será de 6 horas semanais distribuídas de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 13:30.
Será de 6 horas semanais distribuídas de segunda à sexta-feira, das 11:30 às 17:30.
BOLSA AUXÍLIO
Bolsa auxílio de R$ 700,00 (6 horas de estágio) e R$500,00 (4 horas de estágio).
REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS INSCRIÇÕES
• Estar regularmente matriculado em curso de graduação de estabelecimento de Ensino Superior ou
Ensino Técnico/Médio autorizado e reconhecido pelo MEC, que estejam cursando, no mínimo, 75%
do seu curriculum escolar, em área relacionada com as atividades, programas, planos e projetos
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Unidades Escolares;
• Frequentar efetivamente o curso em que está matriculado;
• Ter, preferencialmente, idade mínima de 18 (dezoito) anos;
• Não ter antecedentes criminais, comprovado pela Justiça Estadual e Federal;
• Ter disponibilidade para estagiar em regime de 20 horas semanais;
• Ter disponibilidade para estagiar em regime de 30 horas semanais.
ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO
.
Atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação do Município de Cacoal/RO.

INSCRIÇÕES
Para participar do processo seletivo, o candidato deverá enviar o seu currículo no e-mail
selecao@rhesultados.com.br
É imprescindível que no campo “Assunto” coloque o número do Processo Seletivo e o nome da vaga
a que deseja concorrer, como no exemplo a seguir: “Processo nº 2003/GLOBAL/2020 – Estagiário
na área de pedagogia”;
As informações preenchidas no currículo são de inteira responsabilidade do candidato, sendo que
qualquer declaração falsa, acarretará no cancelamento da inscrição e de todas as etapas posteriores
em que o candidato já tenha sido aprovado.

ETAPAS DO PROCESSO
PRIMEIRA ETAPA – AVALIAÇÃO CURRICULAR
Todos os currículos serão avaliados de acordo com os requisitos mínimos e desejáveis; Serão
convocados para a segunda etapa, até 3 (três) candidatos, de acordo com os critérios préestabelecidos pela área de Gestão com Pessoas da Rhesultados Consultoria de forma virtual pela
plataforma Google Meet
A Segunda etapa do processo consiste de uma entrevista virtual e coletiva, a ser realizada pela
Rhesultados Consultoria, de forma virtual pela plataforma Google Meet, com a área de Gestão com
Pessoas e o Gestor Responsável.

CRONOGRAMA PREVISTO
ETAPA

DATA

Prazo de inscrições

16 a 24/09/2021.

Previsão de divulgação dos candidatos aprovados para a entrevista

29 e 30/09/2021.

Previsão de divulgação do Resultado final.

01/10/2021.

01

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado de cada etapa do processo, assim como as orientações para a realização destas, serão
divulgadas exclusivamente no site da Rhesultados Consultoria, respeitando as datas e horários
estipulados no cronograma deste edital.
O acompanhamento destas divulgações é de inteira responsabilidade do candidato, ficando a
Rhesultados Consultoria isenta de efetuar qualquer outra comunicação, bem como de qualquer
responsabilidade devido a possíveis perdas de prazos pelos candidatos, decorrentes da não
verificação dos resultados.

DA ADMISSÃO
O primeiro colocado será contatado pela área de Gestão com Pessoas, a fim de orientá-lo acerca dos
trâmites admissionais. Os demais classificados irão compor o cadastro reserva;
Os candidatos aprovados para o cadastro reserva serão chamados em ordem classificatória, sempre
que houver a necessidade de preenchimento de vaga semelhante, em um prazo máximo de 12
(doze) meses;
O não comparecimento dos candidatos, quando convocados para o ato da admissão, implicará na
sua imediata desclassificação do processo, acarretando na chamada do próximo candidato
classificado.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Rhesultados Consultoria é uma instituição de caráter privado, dotada de procedimentos de
recrutamento e seleção baseados em regulamento próprio, que tem o objetivo de identificar
candidatos com as competências e atitudes compatíveis com os requisitos das vagas e com o perfil
da instituição;
A inscrição do candidato, bem como sua participação no processo de recrutamento e seleção,
caracteriza o pleno conhecimento sobre as instruções contidas neste edital, e expressa seu aceite
com relação a seus termos;
Caso permaneçam dúvidas, mesmo após a leitura deste edital, entre em contato conosco através do
e-mail: selecao@rhesultados.com.br

Porto velho, 16 de setembro de 2021.

