
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS COELCE – Nº 01/2014 
 ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO

O INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/CE, responsável pelos processos seletivos de estagiários da
COMPANHIA  ENERGÉTICA  DO  CEARÁ-COELCE,  abre  inscrições  para  Processo  Seletivo  de
estudantes de Ensino Médio, de acordo com as disposições abaixo:

Distribuição de Vagas:

• Total de vagas 06 (seis) 

• Ensino Médio – 1º ano e 2º ano

• Unidades de Atendimento da COELCE (local do Estágio):

No momento da inscrição optar por uma das unidades abaixo relacionadas

• Carlito Pamplona 2(duas) vagas

• Messejana 01(uma) vaga

• Maracanaú 01(uma) vaga

• Centro 01(uma) vaga

• Prefeito José Walter 01(uma) vaga 

1 – Disposições Preliminares

1.1 O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção da Área de Estágio e Novos
Talentos do IEL/CE.
1.2. A seleção destina-se ao preenchimento de 06(seis) vagas, para estágio remunerado de estu-
dantes que estejam regularmente matriculados em Instituições de Ensino. 
1.3. Poderão participar do processo seletivo ESTUDANTES efetivamente matriculados e frequen-
tando sua respectiva instituição de ensino e que preencham o seguinte perfil:

• Estudantes de Ensino Médio
• Estar no 1º ou 2º ano, comprovado com histórico escolar(faltar no mínimo um ano para

concluir o ensino médio)

2-Das inscrições
2.1.  As  inscrições  serão  gratuitas  e  poderão  ser  realizadas  no  período  de  28/02/2014  a
13/03/2014 das 9h às 11h30 e das 14h às 17h de segunda a sexta, no IEL/CE, Casa da Indústria,
na Av. Barão de Studart, 1980, Térreo, trazendo impresso Declaração de Matrícula do semestre
atual, Curriculum Vitae e o Histórico Escolar.
2.2. Poderão ainda ser efetuadas inscrições através do envio da Declaração de Matrícula no se -
mestre vigente, Curriculum Vitae e no Histórico Escolar, de acordo com os requisitos constantes
do item1.3 deste aviso, para o e-mail: estagio-iel@sfiec.org.br - No assunto colocar: “Seleção CO-
ELCE Nº 01_2014_Estagiários Ensino Médio.”
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2.3.Data limite para recebimento de Histórico Escolar e Currículo Vitae, presencial ou por e-mail,
será até as 17h do dia 13/03/2014

3 – Do Processo Seletivo
O Processo Seletivo constará das seguintes etapas:
3.1. Análise curricular com base no Curriculum Vitae e no Histórico Escolar.
3.2.  Prova Escrita: Constará de uma redação com tema proposto pela Comissão de Seleção do
IEL/CE, somente sendo classificado o estudante que obtiver nota igual ou superior a 6,0(seis).

4. Valor da Bolsa e Horário de Estágio
4.1. R$ 362,10 (Trezentos e sessenta e dois reais e dez centavos)
4.2. Auxilio Transporte, por dia estagiado
4.3. Horário de Estágio: 4h/d de segunda a sexta, a combinar (manhã ou tarde)

5. Local das provas
5.1. O local, data e horário da prova será divulgado posteriormente, através do site:
www.iel-ce.org.br  em / Informe-se / Processos Seletivos / “Seleção COELCE Nº 01_2014_Esta-
giários Ensino Médio.”

6. Considerações Finais:
6.1. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a divulgação de todos os atos e co-
municados referentes a este processo seletivo, disponibilizados no site do IEL/CE:
www.iel-ce.org.br em (Informe-se/Processos Seletivos) observando rigorosamente os comunica-
dos divulgados em cada fase do processo seletivo;
6.2. Os estudantes que forem aprovados serão alocados nas Unidades da COELCE.
6.3.  No ato da admissão, o estudante obrigatoriamente deverá apresentar os seguintes docu-
mentos: 

6.3.1. Declaração de Matrícula
6.3.2. Histórico Escolar original com as notas que comprovem Média Geral Global igual 
ou superior a 6,0 (seis)
6.3.3. 1(uma) foto 3x4 colorida
6.3.4. Xerox do RG
6.3.5. Xerox do CPF
6.3.6. Xerox do comprovante de endereço
6.3.7. Carteira de Trabalho
6.3.8. Xerox do Título de Eleitor para os candidatos com ≥ 18 anos.

Telefones para informações: (85) 3421.6523 /6529.

Fortaleza, 28/02/2014

Comissão de Seleção Área de Estágio e Novos Talentos do IEL/CE
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