
 

EDITAL N° 01/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PROJETO MENTES BRILHANTES 

 

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

SAPUCAIA, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO: 

- a necessidade de incentivar a participação política da população nas esferas públicas. 

- o incentivo ao pensamento crítico e a formação profissional dos alunos da rede escolar 

do Município. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Decretar aberto o PROCESSO SELETIVO PROJETO MENTES BRILHANTES 

destinados aos alunos do Município de Sapucaia.  

Art. 2º. O projeto “Mentes brilhantes” tem a finalidade de levar informações sobre gestão pública aos 

alunos matriculados, entre o 9° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio, nas escolas do 

Município. 

Art. 3º. O projeto ocorrerá em duas etapas: a primeira será direcionada a oferta de oficinas sobre o 

assunto e a segunda se dedicará a oferecer a um grupo de alunos a oportunidade de participar como 

estagiário no serviço público por um período de um ano.  

1. As etapas do projeto se dividem em: 

 

1.1 Oficina de gestão pública: A oficina de gestão pública contará com autoridades sobre o assunto.  

 

1.2  Oficina sobre administração e trabalho em equipe: dando continuidade à oficina de Gestão 

Pública, ocorrerá um momento de bate-papo com o Secretário de Administração. Os alunos 

deverão levantar os casos de problemas de gestão pública que eles observam no Município. Eles 

deverão definir juntos qual deles deverá ser a principal meta a ser desenvolvida neste projeto. Em 

seguida, os alunos irão ser divididos em grupos de trabalho. Nessa etapa eles irão aprender sobre 

trabalho em equipe e sua importância no desenvolvimento de ações públicas. 

 

1.3 Imersão- Desenvolvimento de soluções: A Imersão trata-se de um momento de descontração 

entre os participantes. Nesse dia, além de trocas afetivas, eles terão a oportunidade de presenciar 

atividades educativas através de brincadeiras e dinâmicas. Os grupos poderão trocar ideias sobre 

o que estão desenvolvendo para solucionar o problema proposto no último encontro. 

 

1.4  Encerramento: O evento de encerramento terá a presença de autoridades que irão definir o grupo 

que apresenta a proposta de contribuição mais viável dentro da situação econômica do Município. 

A equipe com a proposta escolhida ganhará um contrato de estágio remunerado com vigência de 

um ano.  



Art. 4º. As inscrições irão ocorrer no período de: 18 a 24 de julho de 2022 através do formulário 

eletrônico que pode ser acessado no link:  

https://forms.gle/znXfaqfM2AesHZpN8 

 

1. Poderão realizar a inscrição todos os alunos matriculados, entre o 9° ano do Ensino Fundamental 

ao 3° ano do Ensino Médio, nas escolas do Município de Sapucaia (Municipais, estaduais e da 

rede privada). 

2. Os alunos, no ato da inscrição, deverão se comprometer a participar de encontros mensais 

durante o segundo semestre de 2022, a partir da data de publicação desse edital. Os encontros 

ocorrerão aos sábados. As datas estão disponíveis no cronograma disponível neste documento. 

3. Após a inscrição serão selecionados 30 alunos para participar do projeto. A escolha desses 

alunos será feita pela Comissão Organizadora.  

4. No ato da inscrição os alunos deverão fornecer uma foto, o termo de autorização do responsável 

legal (alunos menores de 18 anos), tamanho de camisa e um contato telefônico de um amigo 

próximo a eles. Nesse momento, os alunos irão responder questões que servirão como critério de 

escolha dos 30 integrantes selecionados para o projeto.  

5. Fica assegurada a alimentação e o transporte dos alunos durante os dias que ocorrerão o evento. 

 

Art. 5º. Após o curso sobre Gestão pública, os alunos passarão por um processo seletivo. A equipe 

escolhida receberá um contrato de estágio remunerado na Prefeitura do Município de Sapucaia. 

 

1. Só poderão concorrer ao prêmio àqueles alunos que participarem de todo o cronograma de 

atividades detalhados neste edital. 

2. Os alunos serão divididos em grupos e eles deverão elaborar e apresentar a proposta em 

conjunto. 

3. As faltas deverão ser justificadas e analisadas junto à comissão organizadora do projeto. 

4. A seleção do projeto será feita através de uma Comissão julgadora definida pela Comissão 

organizadora do projeto. Nos casos de empate, os mesmos deverão decidir pela equipe 

vencedora. 

5. A seleção e premiação ocorrerão no dia de encerramento do projeto. 

6. Todos os alunos que estiverem participando da seleção receberão um certificado de Participação 

no projeto. 

 

Parágrafo único: O contrato de estágio só poderá ser assinado pelos alunos que estão matriculados em 

uma Instituição de ensino, seja ela pública ou privada. 

Art. 6º.  A comissão Organizadora desse projeto é composta pelos seguintes membros: 

Nelson de Souza Carvalho 

Rosane Paixão Abreu Soffe 

Aline Guimarães Couto 

Sabrina Alves Furtado 

Júlia Arruda Cezar 

Letícia de Araújo Teixeira 

Laiane Alves Francisco 

Anna Caroline da Silva Gama Lemgruber 

Paulo César Gomes Jordão Júnior 

https://forms.gle/znXfaqfM2AesHZpN8


Rita de Cássia Alves Bastos Pereira 

 

Art. 7º.  Segue abaixo o cronograma de atividades previstas para acontecer durante o semestre que 

ocorrerá o projeto. Ele pode passar por alterações no decorrer do processo. 

 

 

Sapucaia, 14 de julho de 2022. 

 

ETAPAS DESENVOLVIMENTO DATA LOCAL HORÁRIO 

 

 

 

Inscrição 

 

Os alunos matriculados nas escolas do 

Município de Sapucaia (9° até o 3° ano 

do Ensino Médio) poderão se inscrever 

através do formulário eletrônico 

disponível no site e nas redes sociais 

da prefeitura. 

 

 

 

18 a 24/07 

 

 

Site e redes sociais 

da prefeitura 

 

 

O formulário 

ficará 

disponível até 

ás 17 horas do 

último dia de 

inscrição. 

 

 

Oficina sobre Gestão 

pública 

 

 

A oficina de gestão pública contará 

com autoridades sobre o assunto. 

 

 

20/08 
 

Casa da Cultura 
 

8h ás 16:00h. 

 

Oficina sobre 

administração e 

trabalho em equipe 

 

 

Levantamento e escolha dos casos de 

problemas de gestão pública no 

Município. Oficina sobre trabalho em 

grupo. 

 

 

 

24/09 

 

 

Casa da Cultura 

 

 

8h ás 16:00h. 

 

 

Imersão: 

Desenvolvimento de 

soluções 

 

 

Um momento de descontração e 

atividades diversas entre os 

participantes. 

 

 

 

22/10 

 

 

Sítio 

 

 

8h ás 16:00h. 

 

 

 

Encerramento 

 

 

O evento de encerramento terá a 

presença de autoridades que irão 

definir o grupo que apresenta a 

proposta mais viável dentro do 

Município. 

 

 

 

19/11 

 

 

 

Casa da Cultura 

 

 

8h ás 11:00h. 

 

Cerimônia de entrega 

do prêmio 

 

 

Ocorrerá a cerimônia de entrega do 

contrato de estágio à equipe com a 

proposta escolhida.  

 

 

 

07/12 

 

 

Praça da árvore 

Grande 

 

 

Horário a ser 

definido 


