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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO 
 
 A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 
considerando o constante do Convênio n. 02/TCE/2011, celebrado entre o Tribunal de Contas do 
Estado de Rondônia e o Governo do Estado de Rondônia, com interveniência da Secretaria de 
Educação do Estado de Rondônia, e tendo em vista o Ofício n.4258/2014-GAB/SEDUC, de 
29.12.2014, CONVOCA a candidata aprovada no processo seletivo para estagiário de nível médio, 
para comparecer no endereço indicado, até o dia 20 de julho de 2015, com data prevista para início 
do estágio em 3 de agosto de 2015 munida dos documentos a seguir relacionados: 
 
I – Cópia do RG e do CPF; 
II – Cópia do título de eleitor e comprovante da última votação para os maiores de 18 anos; 
III – 1 foto 3x4 (com fundo branco); 
IV – Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
V – Cópia de atestado de tipagem sanguínea; 
VI – Cópia de comprovante de residência; 
VII – Histórico Escolar; 
VIII – Atestado médico comprovando boa saúde física e mental; 
IX – Declaração de matrícula. 
Serão preenchidas no ato da entrega dos documentos as seguintes Declarações: 
I – Declaração que possui ou não outro estágio remunerado;  
II – Declaração de residência; 

 
O não comparecimento, a não apresentação da documentação exigida no prazo acima, bem 

como, o não preenchimento dos requisitos exigidos, implicará exclusão do candidato do processo 
seletivo. 
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50º JOICIANE SANTOS DA SILVA 
 
   Porto Velho, 8 de julho de 2015. 
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