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EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTÁGIÁRIOS (AS). 

                                                  Edital CTA/MT/      

                                                    Nº0002/2019 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO (A) 
 

A Associação do Centro de Tecnologia Alternativa – CTA, Associação civil 

de direito privado, sem fins lucrativo, sediado na BR 174 km 05, comunidade 

do CATACO, inscrita no CNPJ nº 24 756 793 0001 – 31, abre inscrições 

para seleção de estagiários (as) conforme segue: 

 

Descrição Nº de vagas Local do estágio 

Poderão se inscrever 
alunos do terceiro ano 
com necessidade de 
estágio dos cursos de 
administração ou 
informática do IF 
(instituto Federal) Campi 
de Pontes e Lacerda 
MT. 

 
 

02 

O estágio será realizado 
na sede do CTA nos 
setores dministrativo e 
no Escritório de 
Negócios da Agricultra 
Familair, podendo haver 
necessidade de 
deslocamento urbano, 
para serviços 
admimistrativo e nas 
comunidades atendidas 
pelo CTA para serviços 
de articulação com as 
comunidades. 

   

   

   

I) Condições para análise da inscrição. 

● Disponibilidade de 25 a 30 horas semanais distribuidos  nos dias da 

semana entre segunda a sexta feira, no período durante 6 meses 

após assinatura do termo de compromisso. 

● Disponibilidade de transporte próprio tipo: (Bicicleta, moto, ou 

veículo com as devidas habilitações). 

● Estar cursando o segundo ou terceiro ano com necessidade de 

estagio devidamente atestada pelo Instituto Federal. 

II) Duração do estágio: o estágio terá duração de 06 meses, 

podendo caso seja necessário ser prorrogado por 03, 04 ou mais 
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06 meses. 

III) Inscrições: As inscrições serão realizadas gratuitamente através do 

devido preenchimento de questionário (formulário) de inscrição que 

deverá ser transmitido ao CTA por meio link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu9Cvx-

WHHuxsPmbdbCOEV1bnOnm4B4SQHNS4rVHJVH0SQtA/viewfor

m?vc=0&c=0&w=1 

OBS: para acessar o link basta copier e colar  

IV) Data e Horários: As inscrições serão aceitas ate o dia 15 de 

novembro de 2019, sendo válidas as inscrições recebidas ate as 0 

horas conforme demonstrativo da caixa de emails recebidos e horário 

local. 

OBS: o CTA não se responsabiliza por inscrições que por dificuldades 

quaisquer que sejam, não venha chegar na caixa de e-mail acima 

mencionada. 

V          Valor da Bolsa estágio: 

             O CTA disponibilizará duas bolsas estágio no valor de 400,00 

(quatrocentos) reais cada e arcará com 100,00 (cem) reais para despesas 

com transporte para cada estagiário/a. 

VI Será exigido da escola ou do estagiário/as comprovação de Seguro de vida 

escolar. 

 
Atenciosamente 

 
 
 
 

Saguio Moreira Santos 
Diretor e coordenador de gestao 

Associação Centro de Tecnologia Alternativa 
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