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Seleção de Estagiários 2020 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 
 

O Sistema Educacional Sólido (Colégio Sólido) torna pública a realização de seleção de estagiários do curso 

de Letras/Português, devidamente matriculados e frequentes, para o preenchimento de vagas de Estágio 

Interno não obrigatório para auxílio à Equipe de Redação a ser realizado no próprio colégio, nas unidades 

Avenida, Ibituruna Center, Santa Maria e São José, na cidade de Montes Claros. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1. O estudante integrante do Programa de Estágio Interno fará jus à bolsa-estágio de R$ 460,00 (quatrocentos 

e sessenta reais).  

1.2. A concessão de estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza.  

1.3. A jornada de atividades de estágio será de 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais, com 

vigência no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado de acordo com a 

demanda da instituição. 

 

2. DO CURSO DE GRADUAÇÃO, DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO E DAS VAGAS 

 

2.1. Somente poderão concorrer às vagas de estágio os estudantes que estiverem com matrícula ativa e 

frequente no curso de Graduação em Letras/Português, a partir do 3º (terceiro) período, que deverá 

perdurar durante todo o período de realização do estágio. 

2.2. Os estagiários selecionados irão prestar serviços escolares relacionados à docência na área de Português e 

Redação: correção de redações dos alunos do Ensino Médio, atendimento individualizado para orientação 

dos alunos do Ensino Médio e dos cursos Pré-Vestibular e acompanhamento da Oficina de Redação. 

2.3. Serão disponibilizadas 5 (cinco) vagas de estágio, sendo 2 (duas) para a Unidade Avenida, 1 (uma) para 

a Unidade Santa Maria e 2 (duas) para a Unidade São José. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES E DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

3.1. Para realizar a inscrição, entre os dias 04 e 18 de novembro de 2019, o estudante deverá preencher o 

formulário de cadastro disponível no site (https://colegiosolido.com.br/) com seus dados pessoais. O 

candidato deverá, para a realização da prova, apresentar documento original com foto. Os demais 

documentos necessários para a formalização do contrato, após a aprovação no processo seletivo, serão 

exigidos no momento da convocação. 

 

4. DA SELEÇÃO: DATA, HORÁRIO, LOCAL, MEIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

 

4.1. DATA E LOCAL DE SELEÇÃO 

https://colegiosolido.com.br/
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4.1.1. A aplicação dos procedimentos de avaliação está prevista para o dia 22 de novembro de 2019, das 

08h às 11h30, sendo realizadas juntas a Primeira Fase e a Segunda Fase, conforme item 4.2. 

4.1.3. Os candidatos classificados nas duas primeiras fases serão convocados para a Terceira Fase, 

prevista para o dia 29 de novembro de 2019, cujo local será indicado na convocação. 

4.1.2. O local da aplicação das provas será na Unidade Santa Maria (Rua Santa Maria, 286 – Todos os 

Santos – 3º Andar – Santa Maria Mall). 

 

4.2. MEIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

4.2.1. A seleção será divida em 3 (três) fases, sendo a Primeira Fase a realização de prova escrita de 

português e interpretação de texto (conteúdo programático no Anexo), a Segunda Fase a correção 

de textos conforme os critérios exigidos pelo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), ambas 

realizadas no mesmo dia, e a Terceira Fase entrevista com a Equipe de Redação Sólido. 

4.2.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos obtidos na Primeira 

Fase, desde que tenham alcançado na nota final pontuação igual ou superior a 6,0 (seis). A 

avaliação da Segunda Fase está condicionada à aprovação na primeira, e a convocação para a 

terceira irá depender do resultado obtido da soma das duas primeiras fases.  

4.2.3. Serão automaticamente desclassificados candidatos que obtiverem pontuação menor que 6,0 

(seis). 

4.2.4. A pontuação e o critério de cada etapa serão discriminados abaixo: 

 

Fase Critério Pontuação 

Primeira Fase Prova com questões abertas e fechadas (Anexo) para 

avaliação dos conhecimentos do candidato e levantamento 

dos problemas a serem trabalhados durante o estágio. 

10,0 

Segunda Fase Correção de Textos dissertativos segundo os critérios do 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 

10,0 

Terceira Fase Entrevista com a Equipe de Redação para a definição da lista 

final de classificação. 

Classificatória e 

Eliminatória 

 

 

5. DO RESULTADO, DA CONVOCAÇÃO E DO TREINAMENTO 

 

5.1. O resultado final será divulgado no dia 29 de novembro de 2019. 

5.2. Os candidatos serão convocados no dia 02 de dezembro de 2019, obedecendo a ordem de classificação do 

certame e o quantitativo de vaga. 

5.3. Durante o período de validade do Estágio, em caso de desistência ou vacância, será convocado o candidato 

imediatamente posterior, observando a estrita ordem de classificação. 

5.4. Os candidatos classificados e convocados passarão por treinamento com a Equipe de Redação durante os 

meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. 
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ANEXO: Conteúdo Programático das Provas 

 

Primeira Fase: Prova de Português 

A Primeira Fase da seleção será composta de prova de português com 20 questões, sendo 10 questões 

objetivas de interpretação de texto, 5 questões objetivas de gramática e 5 discursivas de gramática. Quanto às 

questões de gramática, os conteúdos a serem cobrados serão: Análise Sintática e Morfologia, com ênfase em 

crase, concordância verbal e nominal, pontuação e estruturação sintática. 

 

Segunda Fase: Correção de Textos 

A Segunda Fase da seleção será a correção, pelo candidato à vaga de estágio, de 3 textos escritos, para que 

seja atribuída nota de acordo com os critérios estabelecidos pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para redações do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Tais 

critérios podem ser encontrados na Cartilha do Participante ENEM 2019, disponível para download no site: 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilha_participante.

pdf.  

 

Terceira Fase: Entrevista 

A Terceira Fase da seleção será uma Entrevista com a Equipe de Redação Sólido, de caráter apenas 

classificatório para a composição da lista final de candidatos selecionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Organizadora 
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