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EDITAL 02/2015
ANEXO I
ÀREA DO
ESTÁGIO

ADMINISTRAÇÃO

CIENCIAS
CONTÁBEIS

CIENCIAS
CONTÁBEIS

QUANTIDADE
DE VAGAS

02

01

01

PRÉ-REQUISITOS

CARGA
HORÁRIA

ATIVIDADES A SEREM
DESENVOLVIDAS

TURNO

25
horas
semanais
(de segunda
a sexta)

Atuar junto as Coordenações e Assessorias
desenvolvendo as atividades de elaboração,
organização e acompanhamento de processos
e projetos pertinentes a cada setor.

Vespertino
(das 13h às
18h)

25
horas
semanais
(de segunda
a sexta)

Atuar junto as Coordenações desenvolvendo
as atividades pertinentes ao setor de Folha de
Pagamento,
orçamento
finanças
e
patrimônio, contabilidade e controle interno.
Analisando Processo e elaborando planilhas.

Matutino
(das 08h às
13h)

Estudante de Ciências Contábeis 25
horas Atuar junto as Coordenações desenvolvendo
cursando a partir do 4° período, com semanais
as atividades pertinentes ao setor de Folha de

Vespertino
(das 13h às

Estudante de Administração cursando
a partir do 4° período, com
conhecimento em atendimento ao
público, elaboração de relatório,
auxiliar no controle do arquivo,
conferência
de
documentos,
conhecimento de informática básica,
organização e localização de arquivos
físicos e digitalizados.

Estudante de Ciências Contábeis
cursando a partir do 4° período, com
conhecimento na área financeira,
informática básica e atendimento ao
público.

PREFEITURA DE SÃO LUIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM
conhecimento na área financeira, (de segunda Pagamento,
orçamento
finanças
e
informática básica e atendimento ao a sexta)
patrimônio, contabilidade e controle interno.
público.
Analisando Processo e elaborando planilhas.

DIREITO

DIREITO

EDUCAÇÃO FÍSICA

01

01

01

18h)

Estudante de Direito cursando a partir
do 4° período, com habilidades de
atendimento
ao
público
e
conhecimentos em informática básica.

25
horas
semanais
(de segunda
a sexta)

Acompanhamento em diligencias TCE,
revisão de processos de Concessão de
Benefícios,
elaboração
de
pareceres
administrativos, elaboração de defesas
judiciais e atendimento ao publico.

Matutino
(das 8h às
13h)

Estudante de Direito cursando a partir
do 4° período, com habilidades de
atendimento
ao
público
e
conhecimentos em informática básica.

25
horas
semanais
(de segunda
a sexta)

Acompanhamento em diligencias TCE,
revisão de processos de Concessão de
Benefícios,
elaboração
de
pareceres
administrativos, elaboração de defesas
judiciais e atendimento ao publico.

Vespertino
(das 13h às
18h)

Estudante de Educação Física
cursando a partir do 2° período, com 25
horas
conhecimento em atendimento ao semanais
público.
(de terça a
sábado)

Estudante de Educação Física
cursando a partir do 2° período, com 25

Desenvolver atividades inerentes a prática de
exercícios físicos tais como: caminhadas, Matutino
alongamento, treinamento funcional e (das 06:30h
hidroginástica para pessoas com idades às 11:30h)
acima de 60 anos, atuando em programas
projetos e ações no Centro de Convivência
no Bairro do Olho D’água.
Desenvolver atividades inerentes a prática de
horas exercícios físicos tais como: caminhadas, Vespertino
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EDUCAÇÃO FÍSICA

01

SERVIÇO SOCIAL

01

SERVIÇO SOCIAL

01

conhecimento em atendimento ao semanais
alongamento, treinamento funcional e
público.
(de terça a hidroginástica para pessoas com idades
sábado)
acima de 60 anos, atuando em programas
projetos e ações no Centro de Convivência
no Bairro do Olho D’água.

(das 16h às
21h)

Estudante de Serviço Social cursando
a partir do 4° período, com
conhecimento em atendimento ao
público, trabalha em grupo e
elaboração de relatórios.

25
horas
semanais
(de terça a
sábado)

Atuar junto a Assessoria Técnica,
desenvolvendo as atividades de elaboração,
organização e acompanhamento de processos
e projetos no Centro de Convivência no
Bairro do Olho D’água.

Matutino
(das 08h às
13h)

Estudante de Serviço Social cursando
a partir do 4° período, com
conhecimento em atendimento ao
público, trabalha em grupo e
elaboração de relatórios.

25
horas
semanais
(de terça a
sábado)

Atuar junto a Assessoria Técnica,
desenvolvendo as atividades de elaboração,
organização e acompanhamento de processos
e projetos no Centro de Convivência no
Bairro do Olho D’água.

Vespertino
(das 13h às
18h)

São Luís (MA), 06 de novembro de 2015.

RAIMUNDO IVANIR ABREU PENHA
Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município

