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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, no uso das atribuições legais, faz saber a 

quem interessar possa que se acham abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 

destinado a prover vagas de estágios destinados ao PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA. 

 

 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Regularização Fundiária deve ser compreendida como um PROCESSO SOCIAL-JURÍDICO-

ECONÔMICO DE TRANSFORMAÇÃO, mediante a intervenção do Poder Público na 

propriedade privada ou pública em decorrência de evidente interesse social, a fim de legalizar a 

permanência de possuidores em áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei, de forma 

a promover o direito social à moradia, a função social da propriedade e da cidade. 

 

Garante o direito social à moradia, ao acesso a serviços públicos, promove a cidadania e qualidade 

de vida da população beneficiária. Garante também que os imóveis ali construídos sejam bens 

familiares, que poderão ser repassados às futuras gerações. 

 

A seleção estará aberta para os estudantes de Engenharia Civil, Técnico em Edificações, 

Técnico em Informática que estejam cursando a partir do 5º período. 

 

 INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão feitas no período de 01 a 13 de março de 2019 das 7:30 as 13:30, 

presencialmente na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes. Para 

a efetivação da inscrição o candidato deverá entregar, presencialmente, os seguintes documentos: 
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 Formulário de inscrição disponível no ANEXO I que deverá ser impresso, devidamente 

preenchido e assinado; 

 Currículo Vittae; 

 Cédula de Identidade; 

  Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

 Título de eleitor; 

  Comprovante de endereço; 

 Comprovante de matrícula. 

 

 PROCESSO SELETIVO 

 

O processo de seleção dos candidatos acontecerá através de análise curricular e o resultado 

divulgado dia 18 de março de 2019. 

 

 VALOR E CARGA HORÁRIA 

 

Bolsa de 4 horas - de 7:30h as 11:30h ou de 13h as 17h. 

Obs.: De acordo coma divisão das equipes, estipulando quem ficará no turno da manhã 

ou da tarde.  

 

Valor da Bolsa: R$ 400,00 
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ANEXO I 

 

 


