AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ
Endereço: Rua 19 de Novembro, 123/Sul CEP: 64.001-470. Teresina – PI
Fone/Fax: (86) 3216-1783/3216-1793. Sítio na Internet: www.ati.pi.gov.br
EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO Nº 001/2012
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIARIOS
CURSANDO NIVEL SUPERIOR
A Direção da Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí torna
pública a realização de processo para seleção de estagiários cursando nível
superior.
1
1.1

- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O processo seletivo tem por objetivos selecionar estudantes para estágio de

complementação educacional, em atividades compatíveis com seu tipo de
formação profissional, possibilitando-lhes vivenciar, na prática, os conhecimentos
teóricos que lhes foram ministrados.
1.2

A sua realização ficará a cargo da Agência de Tecnologia da Informação do

Estado do Piauí, obdecido ao que, a respeito, dispuser este Edital.
1.3

O estagio não terá vinculo empregatício de qualquer natureza com a

Agência de Tecnologia da Informação, e sua realização dar-se-á mediante de
Termo de Compromisso, celebrado entre o estudante e a Agência, com a
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interveniência da Instituição de Ensino, nos termos da Lei nº 11.786, de 25 de
setembro de 2008.
1.4

Poderão participar

do processo seletivo o estudante regularmente

matriculado nos seguintes cursos:
1.4.1. Analista de Sistema
1.4.2. Analista de Suporte
1.4.3. Direito
1.4.4. Ciências Contábeis
1.4.5 Administração
1.5

O candidato para ser admitido no Programa de Estágio da Agência de

Tecnologia deverá ser aprovado em processo seletivo promovido por esta
instituição e estar, comprovadamente, frequentando regularmente curso na área
supracitada, bem como haver concluído, no mínimo 40% (quarenta por cento) dos
créditos do respectivo curso.
2. DAS VAGAS
2.1 Este processo destina-se ao preenchimento de 17 vagas existentes de estágio
por estudantes descritos no item 1.4, bem como a formação de cadastro reserva
para que surgirem no decorrer da vigência do concurso.
2.2 A Duração do estágio: 01 ano, podendo ser prorrogado por igual período a
critério das partes.
2.3 O estágio cumprirá uma jornada de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas
semanais durante o expediente regular de funcionamento da Agência de
Tecnologia da Informação do Estado do Piauí.
2.4 Fica terminantemente proibida à concomitância, total ou parcial, desde com
outro estágio similar, em relação ao mesmo candidato, sob pena de cessação do
estágio celebrado com a ATI.
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TABELA I – QUADRO DE VAGAS
Analista de Sistema

06 vagas + cadastro reserva

Analista de Rede

06 vagas + cadastro reserva

Direito

02 vagas

Ciências Contábeis

01 vaga

Administração

02 vagas

3. BOLSA
3.1 Remuneração: R$ 300,00 (trezentos reais) mensais a título de bolsa-auxílio
mais auxílio transporte.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 Os estudantes interessados em se inscrever neste processo seletivo deverão
acessar

o

formulário

on

line,

disponibilizado

no

endereço

eletrônico

(http://www.ati.pi.gov.br/estagio), do dia 27 de novembro de 2012 até o dia 04 de
janeiro de 2013. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não
poderá alegar desconhecimento.
4.2 A taxa de inscrição será no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e deverá ser
efetuada através de depósito bancário, em favor da RH - Seleção, Treinamento,
Consultoria e Serviços, na Caixa Econômica Federal, agência 0855, operação
003, conta corrente nº 2054 - 4.
4.3 Após realização do depósito deverá ser apresentado o comprovante e a ficha
de inscrição no protocolo da ATI.
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5. DAS PROVAS
5.1. Este processo seletivo compor-se-á de uma prova objetiva de conhecimento
Específico (20 questões) e Português (10 questões) e será realizado no dia 13 de
janeiro de 2013, no horário das 08 às 12 horas. O local de aplicação da prova será
divulgado pelo site da Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí ATI, no dia 09 de janeiro de 2013.
5.2 O candidato deverá comparecer ao local da prova com meia hora de
antecedência, munido de cédula original de identidade, comprovante de inscrição e
caneta esferográfica azul ou preta.
5.3 Será automaticamente excluído do Teste Seletivo o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido;
b) não comparecendo para realização da prova, seja qual for o motivo
alegado;
c) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de fiscal, ou antes,
de decorrida uma hora do recebimento da prova;
d) não apresentar documento de identidade original que bem o identifique;
e) for surpreendido comunicando-se com outras pessoas durante a
realização da prova, exceto com os fiscais ou membros da comissão
designada para organizar a prova;
f) utilizar-se de livros, notas ou impressos não permitidos ou calculadoras;
g) durante a realização da prova, porta aparelhos eletrônicos de
comunicação;
h) estiver portando armas;
i) for responsável por falsa identificação pessoal;
j) utilizar meios ilícitos para execução das provas;
k) não devolver, integralmente, o material recebido;
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
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5.4 No dia da realização da prova, na hipótese de nome do candidato não constar
nas listagens relativas ao local da prova, a comissão organizadora procederá à
inclusão, mediante a apresentação de inscrição pelo candidato.
5.5 Compete ao candidato acompanhar a publicação das informações referentes
ao processo seletivo, inclusive eventuais alterações referentes ao dia, horário e
local de aplicação da prova escrita, no site da ATI.
6. DA CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS:
6.1 Será considerado habilitado o estudante que obtiver aproveitamento igual ou
superior a 50 % (cinquenta por cento), na prova de conhecimentos especifico, e
20% (vinte por cento), na prova de português e 50% (cinquenta por cento), do total
das questões.
6.2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota
final e no caso de empate, pelos critérios abaixo:
6.2.1 possuir maior nota na prova de conhecimentos específicos;
6.2.2 maior idade.
7. CONVOCAÇÃO
7.1 Serão exigidos do candidato convocado, alem de firmar o “Termo de
Compromisso de Estágio”, os seguintes documentos:
a) está matriculado com frequência regular em uma das Instituições de Ensino
Superior com sede em Teresina - PI;
b) ter obtido coeficiente de rendimento escolar com média mínima de 6,0.
Apresentar histórico escolar atualizado fornecido pela Instituição de Ensino, caso
não conste no histórico, apresentar documento que destaque as notas obtidas em
cada uma das disciplinas cursadas;
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c) curriculum vitae.
d) 01 (uma) foto 3x4
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Os candidatos classificados como excedentes poderão ser convocados para
firmar “Termo de Compromisso de Estágio”, de acordo com a conveniência e a
necessidade da administração.
8.2 Estes mesmo candidatos deverão assinar os termo de interesse ou não em
participar do estágio, em local e data a serem ajustados.
8.3 Qualquer alteração de endereço ou dados cadastrais dos candidatos
classificados deverá ser comunicada ao setor de Gestão de Pessoas da ATI.
8.3.1 A não comunicação de alteração de endereço ou dados cadastrais implicará
em desistência do estágio por parte do candidato, se este não for localizado.
8.3.2 A Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí, não se
responsabilizará por eventuais prejuízos aos candidatos decorrentes de: endereço
não atualizado, endereço de difícil acesso; correspondência devolvida pelo ECT
por razão diversa de fornecimento e correspondência recebida por terceiros.
8.4 O Teste seletivo terá validade de 01(um) ano a contar da data de publicação da
homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Teresina, 03 de dezembro de 2012.

Thiago Siqueira Gomes
Diretor Geral

Andre Monteiro Portella Martins Cunha
Presidente da CPL
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR
N°001/2012
Nome:
Instituição de Ensino Superior:
Curso:

Semestre/ Ano em curso:

N° Matricula:

Data de ingresso:

RG:

CPF:

Endereço residencial:
Telefone pessoal:

Telefone trabalho:

E-MAIL:

Área pretendida (marque apenas uma opção):

( ) Analista de Sistemas

( ) Contabilidade

( ) Analista de Suporte

( ) Curso de Administração

( ) Direito

Teresina/PI, ____ de _________________ de 2012.

__________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROCESSO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR
Nº 001/2012
PARTE GERAL - PARA TODAS AS ÁREAS
PORTUGUÊS
Prova: 10 questões objetivas
1. CONTEÚDO
Linguagem
Compreensão e interpretação de texto. Coesão e coerência textuais. Tipologia
textual. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos.
Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Ortografia oficial. Acentuação
gráfica. Emprego da crase. Classificação das palavras. Sintaxe da oração e do
período. Concordância verbal e nominal. Pontuação.
Morfossintaxe
Classes de palavras: reconhecimento, emprego, função, transformação de palavras
de uma classe para outra. Estrutura de palavras, decomposição e classificação das
unidades. Processo de formação de palavras. Flexão nominal e verbal;
concordância nominal e verbal; emprego dos tempos, modos e aspectos verbais.
Período e oração: Identificação, classificação incluindo os termos da oração,
caracterização e interelação. Sintaxe de regência e colocação.
Estilística
Aspectos estilísticos da Língua Portuguesa. Na morfologia: a expressividade dos
nomes. No léxico: a linguagem figurada. Na sintaxe: a expressividade da
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estruturação da frase. Na fonética: a expressividade dos sons. Figuras de
linguagem.
ESPECÍFICA:
Provas: 20 questões objetivas
CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO:
ANALISTA DE SUPORTE
Prova: 20 questões objetivas
Arquitetura de Sistemas Operacionais; Arquitetura de Redes; Certificação Digital;
Configuração de ambiente; Redes Ethernet; Funcionalidade de Equipamentos de
Redes (roteadores, switches); Gerenciamento de Autenticação; Instalação de
Sistema Operacional; Modelo OSI; Monitoramento de Redes; Protocolos de
Gerenciamento: SNMP; Frame Relay; MPLS; ATM; Qualidade de Serviço – QoS;
Sistemas

Operacionais

(Windows

XP.

Windows

7,

Windows

2003/2008)

Administração de Sistemas Operacionais Linux (Debian); Tecnologias de
Telecomunicações – LAN WAN; TCP-IP básico e avançado; Topologias de Redes
Protocolos de VPN; Noções de Segurança de Redes; Tipos de Backups;
Protocolos de Correio eletrônico; Noções de Firewall Iptables;
ANALISTA DE SISTEMA
Prova: 20 questões objetivas.
Banco de Dados/ SQL; Programação Orientada a Objetos; Programação para Web:
HTML/ Javascript; UML e Análise de Sistema; Algoritmo e Estrutura de dados;
Linguagens de programação: Java/ PHP/ Ruby.
CURSO DE DIREITO
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DIREITO ADMINISTRATIVO
Prova: 05 questões objetivas.
1. Administração Pública. 2. Estrutura administrativa: conceito, elementos e
poderes do Estado. 3.Organização do Estado e da Administração, entidades
políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos. 4. Atividade administrativa:
conceito, natureza e fins, princípios básicos, poderes e deveres do administrador
público, o uso e o abuso do poder. 5. Organização administrativa da União. 6.
Administração direta e indireta: Autarquias. Fundações Públicas. Empresas
Públicas. Sociedades de Economia Mista. 7.Poderes Administrativos: Poder
vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder
regulamentar, poder de polícia. 8. Atos administrativos: conceito, requisitos,
atributos, classificação, espécies, invalidação. 9. Processo Administrativo. Lei nº
9.784/99. 10. Prescrição, decadência e preclusão.11. Responsabilidade Civil do
Estado: responsabilidade objetiva, reparação do dano.
DIREITO CIVIL
Prova: 05 questões objetivas.
1. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: características e função. 2.
Parte

geral

do

Código

Civil.3.

Parte

especial:

obrigações

e

contratos.

4.Responsabilidade civil. 5. Posse e propriedade. 6. O sistema do Código de
Defesa do Consumidor. 7. Jurisprudência e Enunciados de Súmulas em Direito
Civil.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Prova: 05 questões objetivas.
1. Noções gerais de Direito Processual. 2. Aplicação da lei processual no tempo e
no espaço. 3.Interpretação da lei processual. 4. Princípios constitucionais do
processo. 5. Jurisdição: conceito, características, finalidade, princípios e espécies.
6. Competência. 7. Organização judiciária. 8. Conexão e continência. 9. Ministério
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Público. 10. Funções essenciais à Justiça. 11. Ação: conceito, elementos,
condições, classificação. 12. Processo: conceito, natureza jurídica, classificação.
13. Processo e Procedimento: formação, suspensão e extinção do processo. 14.
Atos processuais: conceito, classificação e forma. 15. Comunicação dos atos
processuais: citação e intimação. 16. Prazos processuais. 17. Partes: capacidade
processual. 18. Litisconsórcio. 19. Intervenção de terceiros. 20. Denunciação à lide.
21. Chamamento ao processo. 22.Nomeação à autoria. 23. Oposição. 24.
Assistência. 25. Procedimento comum ordinário e procedimento sumário. 26.
Petição inicial: Requisitos. Indeferimento. 27. Pedido. 28. Cumulação de Pedidos.
29. A resposta do réu. 30. Revelia e seus efeitos. 31. Tutela antecipada. 32.
Recursos.
DIREITO PENAL
Prova: 05 questões objetivas.
1. Aplicação da lei penal. 2. Princípios da legalidade e anterioridade. 3. A lei penal
no tempo no espaço.4. O fato típico e os seus elementos. 5. Relação de
causalidade. 6. Culpabilidade. 7. Superveniência de causa independente. 8. Crime
consumado, tentado e impossível. 9. Desistência voluntária e arrependimento
eficaz. 10. Arrependimento posterior. 11. Crime doloso, culposo e preterdoloso. 12.
Erro de tipo. 13. Erro de proibição. 14. Erro sobre a pessoa. 15. Coação irresistível
e obediência hierárquica. 16. Causas excludentes de ilicitude. 17. Perdão judicial.
Impontualidade penal. 18. Concurso de pessoas. 19. Concurso de crimes. 20. Das
penas. 21. Suspensão condicional da pena. Livramento condicional. 22. Da
condenação e da reabilitação. 23. Das medidas de segurança. 24. Das medidas
sócio-educativas. 25. Ação Penal Pública e Privada. 26. Extinção da punibilidade.
27. Crimes contra a pessoa. 28. Crimes contra o patrimônio. 29. Crimes contra a fé
pública. 30. Crimes contra a administração pública. 31. Crimes contra a ordem
tributária. 32. Legislação antitóxico. 33. Legislação de proteção penal ao meio
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ambiente. 34. Legislação relativa ao crime de tortura. 35. Legislação relativa aos
crimes hediondos. 36. Transação penal e suspensão condicional do processo.
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Prova: 20 questões objetivas.
1. CONTABILIDADE PÚBLICA: Orçamento Público - Histórico; Conceito; Normas
legais aplicáveis; Instrumentos de planejamento da Administração Pública;
Princípios orçamentários; Contabilidade Pública – Conceito; Campo de aplicação;
Objeto da Contabilidade Pública; Regime contábil; Estágios de execução da receita
e da despesa. Receita e Despesa - Receita; Conceito; Classificação da receita
pública; Despesas; Conceito; Classificação; Categoria econômica; Estrutura
programática da despesa; Estágios da despesa.
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Prova: 20 questões objetivas.
1. Noções de Administração Pública (Princípios, Atos administrativos, Estrutura
administrativa, Entidades Estatais, Entidades Autárquicas, Entidades Fundacionais,
Consórcios Públicos, Atividade Administrativa, Poderes e deveres do administrador
publico) Funções típicas e atípicas. Administração Direta e Indireta. 2.Noções de
Administração de Recursos Materiais (Objetivo e função da administração de
materiais, Responsabilidades e atribuições da administração de materiais,
Subsistemas Típicos). 3. Noções de Administração Financeira.
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ANEXO III
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2012
Nº
01
02
03
04
05
06
07

EVENTO
Inscrições
Divulgação dos locais e horários da prova
Aplicação da prova
Divulgação dos Gabaritos
Recursos sobre os Gabaritos
Publicação dos resultados dos recursos sobre os
gabaritos
Divulgação do resultado da Prova Objetiva
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DATA
27/11/2012 a
04/01/2013
09/01/2013
13/01/2013
14/01/2013
15 e 16/01/2013
17/01/2013
21/01/2013
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