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EDITAL Nº 1/2022
PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

EM GOIÁS
 

EDITAL Nº. 01/2022 DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ESTÁGIO DA SPU-GO
 
O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM GOIÁS, no uso das

atribuições e prerrogativas que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União, aprovado pela Portaria nº. 335, de
02 de outubro de 2020, do Ministério da Economia, publicado no Diário Oficial da União
em 05 de outubro de 2020, TORNA PÚBLICO, nos termos da Lei n. 11.788/2008, o
presente EDITAL N. 1/2022 DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS
DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM GOIÁS.

 
O presente Edital tem a finalidade de selecionar candidatos discentes

regularmente matriculados e frequentes nos cursos de graduação de instituições de
ensino superior devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação/MEC, para
preenchimento de 02 vagas de estágio não obrigatório remunerado.

 
1 - DAS INSCRIÇÕES: As inscrições para a Seleção Simplificada do

Programa de Estágio da Superintendência do Patrimônio da União em Goiás serão
realizadas em horário útil, no período de 25 de abril de 2022 a 12 de maio de
2022.

1.1 - Poderão requerer sua inscrição os acadêmicos dos seguintes cursos:
a ) Engenharia (01 vaga): que estejam cursando a partir do

terceiro período ou equivalente (mais de 20% da carga horária total do curso
concluída) e tenham frequência regular no presente semestre,

b ) Administração (01 vaga): que estejam cursando a partir do
terceiro período ou equivalente (mais de 25% da carga horária total do curso
concluída) e tenham frequência regular no presente semestre.

1.2 -  O formulário de inscrição deve ser apresentado na sede da SPU-GO
(Rua 06, Quadra F-04, Lote 38/40 - Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74115-070), de 08h
às 12h e de 14h às 17h, ou por meio eletrônico, via e-mail
protocolospugo@economia.gov.br, e deve ser instruído com os seguintes
documentos:

i. Cópia de documento de identificação com foto; 
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ii. Cópia de Histórico Escolar atualizado (expedido no primeiro semestre de
2022).

1.3 - No momento da inscrição o candidato deverá indicar endereço
eletrônico (e-mail) através do qual serão realizadas as comunicações relativas a este
certame.

 
2 - DA SELEÇÃO: O Processo Seletivo será realizado através de Avaliação

de Histórico Escolar (Eliminatório) e Entrevista (Classificatória), conforme os seguintes
critérios: 

a) A análise do Histórico Escolar se dará através da média aritmética das
notas obtidas pelo candidato nos 3 (três) últimos semestres cursados (soma das notas
obtidas cursadas dividido pelo número de disciplinas cursadas);

b) Eventuais disciplinas em que houve reprovação serão consideradas para
o cálculo;

c) Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem média igual
ou superior a 6,0 (seis pontos);

d) Em caso de empate, terá prioridade o acadêmico integrante do
Programa Universidade para Todos - ProUni e/ou do Programa de Financiamento
Estudantil — FIES;

e) Permanecendo o empate, prevalecerá o candidato com maior número de
disciplinas cursadas e, por fim, o candidato com maior idade.

2.1 - Somente serão classificados para a entrevista os 10 (dez) candidatos
de cada vaga ofertada mais bem posicionados na Avaliação de Histórico Escolar.

2.2 - Em até 10 (dez) dias úteis após o encerramento das inscrições, a
SPU-GO divulgará através do e-mail fornecido pelo candidato e afixação no mural deste
órgão edital com o resultado provisório da Avaliação de Histórico Escolar, em ordem
alfabética.

2.3 - Em até 05 (cinco) dias úteis após o término do prazo de recursos de
que trata o item 3, a SPU-GO divulgará por meio do e-mail fornecido pelo candidato e
com a afixação no mural deste órgão edital com o resultado final da etapa de Avaliação
do Histórico Escolar. 

2.4 - As entrevistas se iniciarão após o resultado final da etapa de avaliação
de Histórico Escolar. 0s candidatos serão convocados para entrevista por e-mail e/ou
contato telefônico. 0 não comparecimento do candidato para entrevista no dia e hora
designados, implicará na sua desclassificação do concurso.

2.5 - Após encerradas as entrevistas, a SPU-GO divulgará em até 05
(cinco) dias úteis por meio do e-mail fornecido pelo candidato e com a afixação no
mural deste órgão edital com o resultado final do concurso com a classificação dos
candidatos.

3 - DOS RECURSOS: O recurso, devidamente fundamentado, poderá ser
protocolizado na Sede da SPU-GO ou por meio eletrônico, via e-mail
protocolospugo@economia.gov.br, em até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do
edital de que trata o item 2.3.

4 - DA REMUNERAÇÃO: O estagiário contará, durante a vigência do
contrato de estágio, além de auxílio transporte, com Seguro Contra Acidentes Pessoais
em seu favor e bolsa de estágio no valor de: R$ 1.125,69 (mil cento e vinte e cinco
reais e sessenta e nove centavos) , correspondentes a 6 (seis) horas diárias e
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30 (trinta) horas semanais.
5 - DAS NORMAS DO ESTÁGIO: O Programa de Estágio da

Superintendência do Patrimônio da União em Goiás rege-se pela Lei n. 11.788/08 e
pelas disposições da Instrução Normativa n.° 213, de 17/12/2019, do Ministério da
Economia, sem prejuízo de alterações normativas que vierem a ser implementadas
durante o curso do Programa.

6 - DO PRAZO E DISPOSIÇÕES FINAIS: Esta seleção terá prazo de
24 (vinte e quatro) meses, improrrogáveis. Casos omissos serão resolvidos pelo
Superintendente do Patrimônio da Uniãoo em Goiás.

 
 

Documento assinado eletronicamente
UZIAS FERREIRA ADORNO JUNIOR

Superintendente
Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Goiás - SPU/GO

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Uzias Ferreira Adorno Junior,
Superintendente, em 09/03/2022, às 10:57, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 22894053 e o código CRC 51C33DB1.

Referência: Processo nº 19739.146886/2021-73. SEI nº 22894053
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - EDITAL

Nº 1/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
NOME:  
DATA DE
NASCIMENTO:  

RG:  
CPF:  
TELEFONE:  
E-MAIL:  
ENDEREÇO:  
CIDADE/UF:  
 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR
CURSO:  
SEMESTRE
MATRICULADO:  

TOTAL DE
SEMESTRES DO
CURSO:

 

INSTITUIÇÃO:  
TURNO:  
 

PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
FUNDO DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL (FIES) (   ) SIM      (   ) NÃO

PROGRAMA UNIVERSIDADE
PARA TODOS (PROUNI) (   ) SIM      (   ) NÃO

 
Declaro apresentar em anexo os documentos exigidos no item 1.2 do Edital
nº 01/2022:

i. Cópia de documento de identificação com foto; 

ii. Cópia de Histórico Escolar atualizado (expedido no primeiro semestre de 2022).
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Documento assinado eletronicamente por Uzias Ferreira Adorno Junior,
Superintendente, em 09/03/2022, às 10:57, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 22901323 e o código CRC F441ADDB.

 

DATA: 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO:

 

---------------------------------------------------------------------------

PREENCHIMENTO PELA SPU/GO

INSCRIÇÃO Nº ____/2022

ASSINATURA DO SERVIDOR:

 

Referência: Processo nº 19739.146886/2021-73. SEI nº 22901323
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ANEXO

TABELA DE PRAZOS E DATAS ESTIMATIVAS
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO  25/04/2022 a 12/05/2022
AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR até 10 dias úteis 16/05/2022 a 25/05/2022
PRAZO PARA RECURSO 2 dias úteis 28/05/2022 a 29/05/2022

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO até 5 dias úteis após o
prazo recursal 06/06/2022

PERÍODO DE ENTREVISTAS prazo estimativo 09/06/2022 a 13/06/22

RESULTADO FINAL até5 dias úteis após as
entrevistas 20/06/2022

 
Goiânia, 9 de março de 2022.

 
LAÍS SANTIAGO CARDOSO

Agente Administrativo
Gabinete/SPU/GO

 

Documento assinado eletronicamente por Laís Santiago Cardoso, Agente
Administrativo, em 09/03/2022, às 09:24, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 22905010 e o código CRC 7EEE42DC.

Referência: Processo nº 19739.146886/2021-73. SEI nº 22905010
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