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3. DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições serão realizadas gratuita e exclusivamente no site da
Super Estágios por meio do sítio eletrônico www.superestagios.com.br, no período
descrito no Anexo II deste Edital.
3.2. Para participar do processo de seleção, o estudante que atender aos
requisitos mínimos dispostos no item 2 deste Edital deve acessar o site da Super
Estágios (www.superestagios.com.br), realizar seu cadastro (ou atualizá-lo, caso já tenha
feito anteriormente) e fazer sua inscrição no processo seletivo conforme a vaga do seu
curso, o horário em que pode estagiar (manhã ou tarde), carga horária (4 horas) e o
local em que deseja realizar o estágio (previstos no Anexo I).
3.3. A inscrição do estudante implicará o conhecimento e a tácita aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Edital, também disponível no site, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
3.4. O estudante que não tenha cadastro no site da Super Estágios deve
efetuá-lo previamente ao ato de inscrição para obter o registro do login e da senha
de acesso ao portal, necessários para inscrição no certame.
3.5. Será aceita somente uma única inscrição por candidato e, em caso de
multiplicidade, será considerada a última inscrição efetuada.
3.6. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um único local, turno
e carga horária de estágio, ao qual concorrerá conforme a relação dos cursos e
unidades da Funai constantes no Anexo I, conforme o turno escolhido.
3.7. A inexatidão ou falsidade das informações prestadas no ato da
inscrição, ainda que verificada posteriormente, implicarão na eliminação sumária do
candidato.
3.8. As inscrições que não atenderem a todos os requisitos fixados serão
canceladas.
3.9. Não será possível alterar o e-mail e o CPF indicados no ato da
inscrição.
3.10. Após a escolha do local de estágio, não será permitida a alteração da
opção pelo estudante.
3.11. Os candidatos participantes do PROUNI e/ou FIES deverão declarar tal
condição em seu cadastro no portal da Super Estágios.
3.12. Caso a informação referente à participação do candidato no PROUNI
e/ou FIES não seja incluída no cadastro efetuado no portal da Super Estágios, durante
o período de inscrição, e ao final do certame venha a ocorrer o empate classificatório,
tal participação não será considerada como critério de desempate na classificação,
conforme disposto no item 8.4. deste Edital.
4. DAS VAGAS
4.1. O processo seletivo é destinado ao preenchimento de vagas e formação
de cadastro de reserva para as vagas que surgirem durante o período de validade do
processo seletivo, das quais 10% (dez por cento) serão asseguradas aos estudantes
com deficiência e 30% (trinta por cento) das vagas oferecidas aos estudantes negros,
conforme disposto nos itens 5 e 6 deste Edital.
5. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
5.1.Ao candidato com deficiência que pretenda fazer uso das prerrogativas
que lhe são facultadas no artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal e art. 17, § 5º
da Lei nº 11.788/2008, é assegurado o direito de inscrição para as vagas cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência informada.
5.2. Será reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas aos
candidatos com deficiência, conforme o local de estágio, horário escolhido e o curso
indicados, sendo a convocação realizada de acordo com o item 10.3 deste Edital.
5.3. O candidato que se declarar deficiente concorrerá em igualdade de
condições com os demais candidatos, de acordo com a legislação aplicável e o previsto
neste Edital.
5.4. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadre em uma das
categorias do artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas
alterações.
5.5. Os candidatos aprovados no processo seletivo que se declararem
deficientes terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão, também, na lista
de classificação geral.
5.6. Caso não existam candidatos com deficiência classificados em número
suficiente para preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de
validade do processo seletivo, serão convocados estudantes da lista de classificação
geral.
5.7. A existência de deficiência deverá ser declarada pelo candidato em seu
cadastro no portal da Super Estágios, durante o período de inscrições, sendo
comprovada na ocasião de sua convocação mediante laudo médico emitido nos últimos
12 (doze) meses atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência do código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID),
bem como a provável causa da deficiência.
5.8. Não sendo comprovada a situação descrita no item anterior, o
candidato figurará somente na lista de classificação geral.
6. DOS CANDIDATOS NEGROS
6.1. Conforme disposto no Decreto nº 9.427/2018, poderão concorrer às
vagas reservadas aos candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou
pardos no ato da inscrição na seleção de estágio, conforme o quesito cor ou raça
utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
6.2. Ficam reservadas aos negros 30% (trinta por cento) das vagas
oferecidas nas seleções para estágio no âmbito da Funai, conforme o local de estágio,
horário escolhido e o curso indicados, sendo a convocação realizada de acordo com o
item 10.4 deste Edital.
6.3. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será
eliminado do processo seletivo e, se houver sido selecionado ou contratado, será
imediatamente desligado do programa de estágio.
6.4. A reserva de vagas será aplicada quando o número de vagas oferecidas
na seleção for igual ou superior a três.
6.5. A contratação dos candidatos selecionados respeitará os critérios de
alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas
total para o estágio e o número de vagas reservadas a candidatos negros.
6.6. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas
reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua
classificação na seleção.
6.7. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido
para a ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das
vagas reservadas.
6.8. Na hipótese de desistência de candidato negro aprovado em vaga
reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro classificado na posição
imediatamente posterior.
6.9. Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados
suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas
para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados,
observada a ordem de classificação.
7. DAS PROVAS
7.1. Realizada a inscrição no site da Super Estágios para a vaga e local que
deseja concorrer, o candidato estará apto a iniciar de imediato a prova on-line, que
deverá ser concluída no período descrito no Anexo II deste Edital.
7.2. Após o início da prova, o candidato disporá de 60 minutos para realizála. Após esse período, a prova será automaticamente finalizada e não serão
computadas as questões não respondidas.
7.3. Se o candidato sair do sistema de aplicação da prova on-line (efetuar
logout), seja por problemas técnicos ou por conta própria, terá somente mais uma
oportunidade de acesso a prova, sendo contabilizada como concluída caso efetue novo
logout.

EDITAL DE 27 DE OUTUBRO DE 2020
Nº 401. Nos termos do art. 53, § 2º, da Lei nº 12.529/2011, dá-se publicidade ao Ato de
Concentração nº 08700.004980/2020-96. Requerentes: Caterpillar Inc. e Weir O&G.
Advogados: Barbara Rosenberg, Camilla Paoletti e outros. Natureza da operação:
aquisição de controle. Setor econômico envolvido: fabricação de máquinas e
equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios (CNAE 28518/00).
Nº 403. Nos termos do art. 53, § 2º, da Lei nº 12.529/2011, dá-se publicidade ao Ato de
Concentração nº 08700.004999/2020-32. Requerentes: Salus - Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.,
Vulcabras Azaleia - CE, Calçados e Artigos Esportivos S.A. e Vulcabras Azaleia - BA,
Calçados e Artigos Esportivos S.A. Advogados: Paulo Leonardo Casagrande, Ursula Pereira
Pinto Bassoukou e Danilo Henrique Zanichelli. Natureza da Operação: aquisição de
participação societária. Setor Econômico Envolvido: 3511-5/01 - Geração de energia
elétrica.
Nº 404. Nos termos do art. 53, § 2º, da Lei nº 12.529/2011, dá-se publicidade ao Ato de
Concentração nº 08700.004901/2020-47. Requerentes: LAR Cooperativa Agroindustrial e
Granjeiro Alimentos LTDA. Advogados: Pedro Antonio Coelho De Souza Furlan e Eduardo
F. Ribas. Natureza da operação: aquisição de quotas. Setor econômico envolvido:
agroindústria (produtos do abate de frangos) (CNAE 1012-1/01).
Nº 405. Nos termos do art. 53, § 2º, da Lei nº 12.529/2011, dá-se publicidade ao Ato de
Concentração nº 08700.005019/2020-19. Requerentes: Opersan Resíduos Industriais S.A.,
Oper Participações Ltda. e Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
Advogados: Maria Eugênia Novis de Oliveira, Ana Paula Paschoalini e outros. Natureza da
operação: aquisição de controle. Setor econômico envolvido: serviços de esgotamento
sanitário (CNAE 3701-1/00).
PATRICIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI
Superitendente-Adjunta

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO LESTE DO PARÁ-PA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 240/2020 do Pregão Eletrônico SRP nº 09/2020 FUNAI/Coordenação Regional Centro Leste do Pará. Processo nº 08748.000567/2019-72.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos energéticos
para a CR Centro Leste do Pará e unidades vinculadas, incluindo a Coordenação da Frente
de Proteção Etnoambiental e Cuminapanema. Empresa: SOLARTERRA ENGENHARIA E
SERVICOS LTDA. CNPJ: 06.183.323/0001-44. Do item registrado: 01. Valor: R$ 135.000,00
(cento e trinta e cinco mil reais). Vigência: 12 (doze) meses, conforme preconiza o art. 12
do Decreto n° 7.892/13, contado a partir da data da assinatura.
Data de Assinatura: 13/10/2020.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 239/2020 do Pregão Eletrônico SRP nº 09/2020 FUNAI/Coordenação Regional Centro Leste do Pará. Processo nº 08748.000567/2019-72.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos energéticos
para a CR Centro Leste do Pará e unidades vinculadas, incluindo a Coordenação da Frente
de Proteção Etnoambiental e Cuminapanema. Empresa: SANTA HELENA ELETROSOLAR E
EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 31.357.091/0001-40. Do item registrado: 02. Valor: R$
19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Vigência: 12 (doze) meses, conforme
preconiza o art. 12 do Decreto n° 7.892/13, contado a partir da data da assinatura.
Data de Assinatura: 13/10/2020.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
EDITAL Nº 2/DAGES/2020/SEAGAP/CGGP/DAGES-FUNAI
Processo nº 08620.008322/2020-63.
EDITAL PARA ABERTURA DE INSCRIÇÕES E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE
RESERVA PARA ESTÁGIO REMUNERADO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NAS UNIDADES
DA FUNAI, NOS TERMOS DA LEI 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, E DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEDGG/SGP/ME Nº 213, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019, A SER
REALIZADO PELA EMPRESA SUPER ESTÁGIOS LTDA.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO - FUNAI, por intermédio da empresa SUPER ESTÁGIOS LTDA, CNPJ:
11.320.576/0001-52, que se utiliza das atribuições conferidas pelo Contrato nº 28/2017
celebrado entre a Super Estágios e a Funai, torna pública a realização do Processo
Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva
para estágio remunerado nas unidades da Funai, nos termos da Lei 11.788, de 25 de
setembro de 2008, e da Instrução Normativa SEDGG/SGP/ME nº 213, de 17 de
dezembro de 2019.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.O processo seletivo simplificado será realizado pela Super Estágios LTDA.
conforme firmado no Contrato nº 28/2017.
1.2.O estágio de estudantes de níveis médio e superior, a ser desenvolvido
no âmbito das unidades da Funai relacionadas no Anexo I deste Edital, visa
proporcionar a complementação do ensino e aprendizagem dos alunos vinculados a
instituições públicas e privadas, constituindo-se em instrumento de integração em
termos de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano.
1.3.As inscrições estarão abertas conforme cronograma disposto no Anexo II
deste Edital do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas e formação
de cadastro de reserva para estágio remunerado nas unidades da Funai relacionadas no
Anexo I, nos termos da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, e da Instrução
Normativa SEDGG/SGP/ME nº 213, de 17 de dezembro de 2019, a ser realizado por
intermédio da SUPER ESTÁGIOS LTDA, nos termos do Contrato n° 28/2017.
2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS
2.1. Para participar do processo seletivo, o estudante interessado deve
atender às seguintes exigências:
a) ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, 6 (seis) meses, quando
da convocação;
b) estar matriculado e frequentando efetivamente o curso de nível médio
ou superior (estar atento se a sua localidade e curso estão dispostos no Anexo I) em
instituições de ensino oficialmente reconhecidas pelo Ministério da Educação - MEC;
c)não estar cursando o últimos 6 (seis) meses do ensino médio ou o último
semestre de nível superior, quando da convocação;
d) ter disponibilidade para estagiar em regime de 04 (quatro) horas diárias
e 20 (vinte) horas semanais, no período matutino ou vespertino, conforme os limites
previstos na Lei nº 11.788/08;
e) ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos no ato da assinatura do Termo
de Compromisso de Estágio;
f) ser brasileiro ou estrangeiro, observando este último o prazo do visto
temporário de estudante, na forma da legislação aplicável;
g) não estar prestando estágio em entidades da administração pública direta
ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios ou na iniciativa privada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020102800084
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

