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CONTRATADA: EDUARDO MACHADO BALDI 

– ME. 

 

CNPJ: 06.299.991/0001-31. 

  

OBJETO: Aquisição de iluminação profissional para 

adequação dos novos produtos da TV Ales. 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 

Eletrônico. 

 

VALOR: R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais). 

 

PROCESSO: 171185 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de março de 2018. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 
 
 
 

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DO 

CONTRATO Nº 008/2016 

 

A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão do 

Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

celebração do Contrato, conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

CONTRATADA: INSTITUTO DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO – PRODEST 

 

OBJETO: O objeto do TERMO ADITIVO é a 

prorrogação pelo prazo de 12 (doze) meses do 

Contrato, com início em 02 de março de 2018 e 

término no dia 01 de março de 2019. 
 

VALOR: O valor do presente Termo Aditivo é 

de R$ 413.026,63 (quatrocentos e treze mil, 

vinte e seis reais e sessenta e três centavos). 
 

PROCESSO: 172772 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.91.40 

 

ATIVIDADE: 2001. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

Vitória, 06 de março de 2018. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

RESUMO DE CONVÊNIO 

 

A Subdireção Geral da Secretaria por meio da 

Supervisão do Setor de Contratos e Convênios da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

em atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

celebração do Convênio, conforme descrito abaixo: 

 

PARCEIRA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

PARCEIRA: UNIÃO NACIONAL DOS 

LEGISLADORES E LEGISLATIVOS 

ESTADUAIS.  

 

OBJETO: Renovação da vigência do Convênio 

prevista na Cláusula Quarta do Convênio 01/2014, 

pelo período de 02 (dois) anos, a contar de 24 de 

fevereiro de 2018.  

 

PROCESSO: 133210 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de março de 2018. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS 

 
EDITAL 01/2018 - PROCESSO SELETIVO 

PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE 

ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL TÉCNICO E 

SUPERIOR, DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

RESERVA PARA A SECRETARIA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO. 

 
O Presidente da Comissão de Processo Seletivo para 

Contratação de Estagiários de Comunicação Social e 

o Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 

conformidade com o artigo 6º do Ato da Mesa nº 

2.047, de 1º de dezembro de 2017, que regula o 

processo seletivo para contratação de estagiários no 

âmbito da Secretaria de Comunicação Social da 

ALES, em consonância com a Resolução nº 5.084, de 

26 de outubro de 2017, tornam pública a realização 

de Processo Seletivo para contratação e formação de 

cadastro de reserva de estagiários de nível técnico e 

superior, para atendimento das demandas da 

Secretaria de Comunicação Social da ALES. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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1.1 A Seleção Pública será regida por este edital 

e executado pela Comissão de Processo Seletivo para 

Admissão de Estagiários. 

 

1.2 A seleção para as vagas de que trata este edital 

compreenderá às seguintes fases: 

 

a) Análise de currículo, de caráter eliminatório e 

classificatório, para todas as áreas; 

b) Prova prática, de caráter eliminatório e 

classificatório, para as vagas destinadas às áreas de 

cinegrafia, edição de imagens, fotografia e 

reportagem; 

c) Entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, 

para todas as áreas. 

 

1.3 As etapas desta seleção serão realizadas na cidade 

de Vitória/ES, na sede da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 

 

2. DAS VAGAS e DA REMUNERAÇÃO. 

 

2.1.Serão destinadas para o certame 16 (dezesseis) 

vagas de estágio de complementação educacional 

para serem exercidas especificamente junto à 

Secretaria de Comunicação Social da Ales, assim 

distribuídas: 

 

I – 07 (sete) vagas na área de cinegrafia; 

II – 02 (duas) vagas na área de edição de imagens; 

III – 01 (uma) vaga na área de controle mestre; 

IV – 01 (uma) vaga na área de fotografia; 

V – 02 (duas) vagas na área de reportagem; 

VI – 02 (duas) vagas na área de produção; 

VII – 01 (uma) vaga na área de documentação 

audiovisual. 

 

2.2 O candidato interessado em uma das vagas de 

estágio na área de cinegrafia, edição de imagens, 

controle mestre, fotografia ou documentação 

audiovisual, deverá estar regularmente matriculado 

em curso técnico ou superior na respectiva área. 

 

2.3 O candidato interessado em uma das vagas na 

área de reportagem ou produção deverá estar 

regularmente matriculado, a partir do 3º (terceiro) 

período, em curso superior na respectiva área. 

  

2.4 – O valor da Bolsa de Complementação 

Educacional será definido de acordo com o grau de 

escolaridade do candidato, sendo de R$ 762,43 

(setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e três 

centavos) para os candidatos de nível técnico, e de 

R$ 901,05 (novecentos e um reais e cinco centavos), 

para os candidatos de nível superior. 

 

3. DA INSCRIÇÃO  
 

3.1 A inscrição será realizada no período das 0h do 

dia 08 de março de 2018 até as 23h59 do dia 15 de 

março de 2018, somente por meio da internet onde 

deverá preencher uma Ficha de Inscrição para 

Estágio, a ser disponibilizada no site oficial da Ales 

(http://www.al.es.gov.br/novo_portal/frmConcursone

w.aspx), e encaminhá-la de forma digitalizada para o 

e-mail:  estagio.scs@al.es.gov.br,  juntamente com os 

arquivos dos documentos comprobatórios, a seguir:  

 
a) cópia do documento de identificação comprovando 

a idade mínima de 16 (dezesseis) anos;  

 
b) declaração da instituição de ensino que comprove 

a matrícula e regularidade no curso técnico ou 

superior para as áreas de cinegrafia, edição de 

imagens, controle mestre, fotografia e documentação 

audiovisual;  

 
c) declaração da instituição de ensino que comprove 

a matrícula e regularidade no curso superior, a partir 

do 3º período, para as áreas de reportagem ou 

produção;  

 
d) comprovação de renda familiar.  

 

3.2 O estudante interessado somente poderá se 

inscrever em uma das áreas relacionadas no item 2 do 

edital, não podendo em hipótese alguma inscrever-se 

em duas áreas distintas.  

 

3.3 Caso haja o encaminhamento de Ficha de 

Inscrição de Estágio para mais de uma área, pelo 

mesmo candidato, será considerada apenas aquela 

enviada pelo e-mail mais recente, considerando-se 

como extemporânea e sem validade qualquer pré-

inscrição feita fora desse período.  
 

3.4 As informações prestadas pelo candidato serão de 

sua inteira responsabilidade, cabendo à Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo o direito de 

excluir do processo seletivo aquele que fornecer 

dados comprovadamente inverídicos, sem prejuízo 

das consequências cíveis e penais decorrentes de 

declarações falsas.  

 

3.5 A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo não se responsabilizará por formulários de 

inscrição não recebidos por motivos de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem 

como fatores que impossibilitem a transferência de 

dados.  

 

3.6 A inscrição e a participação no certame, sem o 

preenchimento dos requisitos acima expostos, não 

operam qualquer tipo de preclusão para a 

Administração, que, constatada a irregularidade da 

inscrição, excluirá o candidato do Exame na fase em 

que se encontre.  

 

3.7 Não incidirá nenhuma cobrança pecuniária sobre 

o ato de inscrição.  



Vitória-ES, quarta-feira, 07 de março de 2018 Diário do Poder Legislativo - 5 

3.8 Após a publicação do resultado final do processo 

seletivo, os documentos apresentados pelos 

candidatos julgados não habilitados à prova, na forma 

dos parágrafos deste artigo, serão incinerados, ou de 

outra forma inutilizados.  

 

3.9 O prazo das inscrições poderá ser prorrogado por 

ato da Comissão do Processo Seletivo de Estágio.  

 

3.10 Fica o candidato, ciente das consequências 

cíveis e penais de eventual declaração inverídica feita 

para participação do certame. 

 

4 DA SELEÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DAS 

PROVAS  
 

4.1 DISPOSIÇÕES GERAI: 

 

4.1.1 A lista de candidatos que tiveram a inscrição 

confirmada e deferida será divulgada, no edifício-

sede da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo em Vitória/ES e no sítio eletrônico 

http://www.al.es.gov.br, em 16 de março de 2018.  

 

4.1.2 Os candidatos habilitados se submeterão à 

primeira etapa do processo seletivo, de caráter 

eliminatório e classificatório, consistente na análise 

Curricular. Todos os currículos deverão ser enviados 

para o e-mail estagio.scs@al.es.gov.br, entre os dias 

19 e 21/03/2018. Os currículos serão analisados e o 

resultado da seleção será publicado no dia 

23/03/2018. O candidato será convocado para a 

Prova Prática que acontecerá entre os dias 26 e 

28/03/2018. O resultado da prova prática será 

publicado no dia 29/03/2018. As Entrevistas serão 

realizadas entre os dias 02 e 06/04/2018. E o 

resultado da classificação geral será publicado no dia 

10/04/2018. 

 

4.1.3 Serão selecionados para a prova Prática e ou 

Entrevista inicialmente até 3 (três) vezes o número de 

vagas para cada cargo, ambas de caráter eliminatório 

e classificatório.  

 

4.1.4 É de inteira responsabilidade do candidato 

acompanhar todos os atos do edital  referentes a este 

processo seletivo que sejam publicados no endereço 

eletrônico http://www.al.es.gov.br.  

4.2 DA PROVA PRÁTICA: O candidato que 

concorrer para a vaga de cinegrafia, edição de 

imagens, fotografia e reportagem, deverá ser 

submetido à prova prática de caráter eliminatório e 

classificatório. Será considerado apto para a próxima 

etapa, o candidato que obtiver nota mínima 7,0 (sete), 

caso contrário será eliminado do certame. 

 

4.2.1 A prova prática para a vaga de estagiário – 

REPORTAGEM – consiste na produção de duas 

matérias jornalísticas elaboradas durante a realização 

de uma sessão ordinária ou reunião de Comissão da 

Assembleia Legislativa. Uma matéria deve ser 

voltada para web e outra para TV, e ambas devem 

abordar algum dos temas discutidos no evento 

escolhido para a cobertura jornalística.  

 
4.2.2 As atividades serão acompanhadas pelos 

servidores da Secretaria de Comunicação Social 

(SCS) da Assembleia Legislativa. A correção da 

prova prática será realizada pelos servidores 

componentes da Comissão do Processo Seletivo para 

Admissão de Estagiários, que levarão em conta 

critérios como objetividade, clareza, concisão, 

domínio do tema abordado e da linguagem 

jornalística.  

 
4.2.3 CINEGRAFIA. A prova prática de câmera será 

constituída de avaliação da estética das imagens 

gravadas, habilidades técnicas e operacionais no 

alinhamento e manuseio de câmera de vídeo de 

diferentes formatos de registro digital de imagens. A 

prova prática de câmera terá duração máxima de 20 

minutos e será realizada em duas etapas: a) 1.ª etapa: 

alinhamento da câmera para uma dada situação. 

Gravação de vídeo correspondente a essa etapa. b) 2.ª 

etapa: gravação de takes conforme uma primeira 

indicação da prova. Gravação de vídeo 

correspondente a essa etapa. Na prova prática de 

câmera, serão avaliados os conhecimentos técnicos 

do candidato, a sua iniciativa e agilidade na solução 

de possíveis dificuldades inesperadas e o tempo gasto 

para a realização da prova. Além disso, o candidato 

deverá demonstrar habilidade e operacionalidade no 

uso de equipamentos adequados à gravação de 

imagens em vídeo.  

 
4.2.4 EDITOR DE IMAGENS. Fazer edição não 

linear de produtos legislativos, realizar pós-produção 

no material editado, incluindo legendas e artes. Tratar 

e mixar o som. Capturar, decupar, converter formatos 

e arquivar as imagens. A prova prática de edição terá 

duração máxima de 10 minutos.  

 
4.2.5 FOTOGRAFIA. A prova prática de câmera 

fotográfica será constituída de avaliação da estética 

das imagens, e será analisado: operação de câmera, 

planos, contra-plano, angulação; movimentos de 

câmera e Zoom. Enquadramentos padrão e operações 

técnicas do equipamento. A prova prática de 

fotografia terá duração máxima de 10 minutos.         

 
4.3 DA ENTREVISTA. As entrevistas terão caráter 

eliminatório e classificatório e serão previamente 

agendadas pela Secretaria de Comunicação Social, 

acontecendo entre os dias 02 a 06/04/2018, aos 

candidatos classificados nas etapas anteriores. Será 

considerado apto para a próxima etapa, o candidato 

que obtiver nota mínima 7,0 (sete), caso contrário 

será eliminado do certame. 

 
4.4 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL. A classificação 

final será estabelecida em ordem decrescente da 
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média ponderada dos resultados obtidos em todas as 

etapas do concurso. 

 

4.4.1 Caso haja empate na média da classificação de 

dois ou mais candidatos, em qualquer das etapas, 

serão considerados na classificação, pela ordem, os 

seguintes critérios: 1º Análise de condição 

socioeconômica, tendo preferência àquele que tiver 

menor renda familiar; 2º Menor número de semestres 

cursados; 3º Maior idade. 

 
5. DA CONTRATAÇÃO  

 

5.1 A realização do estágio não acarretará vínculo 

empregatício de qualquer natureza e dar-se-á 

mediante Termo de Compromisso de Estágio 

celebrado entre o estagiário, a Instituição de Ensino e 

a Ales, representada pelo Diretor Geral da Secretaria, 

depois de autorizado pela Mesa Diretora, 

observando-se as regras contidas nas normas legais e 

regulamentares pertinentes, no qual constará no 

mínimo: 

 
I – identificação e assinatura do estagiário, da Ales, 

da Instituição de Ensino, nome do curso e nível de 

escolaridade do estagiário; 

II – menção de que o estágio não acarretará qualquer 

vínculo empregatício; 

III – valor da bolsa mensal; 

IV – carga horária semanal; 

V – duração do estágio; e 

 VI – obrigação de cumprir as normas disciplinares 

de estágio e de preservar o sigilo das informações a 

que tiver acesso na Ales. 

 
5.2 A Secretaria Geral da Mesa fará publicar no 

Diário do Poder Legislativo o resumo do Termo de 

Compromisso de Estágio previsto neste Ato, 

remetendo cópia em sua íntegra à Secretaria de 

Gestão de Pessoas. 

 
6. DA JORNADA DE TRABALHO, 

BENEFÍCIOS E RESCISÃO.  

 

6.1 O estágio tem por objetivo propiciar ao estudante 

a complementação do ensino e aprendizagem, 

constituindo instrumento de integração, em termos de 

treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico, 

cultural, científico e de relacionamento humano.  

6.1.1 O estágio não cria vínculo empregatício de 

qualquer natureza. A jornada de atividade em estágio 

é de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 

semanais, compatível com o horário escolar. A 

duração do estágio de que trata este Ato será de 01 

(um) ano, podendo ser prorrogado por até mais 01 

(um) ano, a critério da Administração.  

 

6.2 BENEFÍCIOS. Além da Bolsa de 

Complementação Educacional, referente no item 2.4, 

o estagiário fará jus ao recebimento de um seguro 

contra acidentes pessoais para caso de morte ou 

invalidez permanente, em seu nome e de auxílio 

transporte proporcionalmente aos dias efetivamente 

trabalhados.  

 

6.2.1 É assegurado ao estagiário, sempre que o 

estágio tenha duração igual ou superior a 01 (um) 

ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) 

dias, a ser gozado preferencialmente durante suas 

férias escolares. Os dias de recesso serão concedidos 

de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter 

duração inferior a 01 (um) ano.  

 

6.3 RESCISÃO. O estágio é regulamentado pela lei 

11.788 de 25/09/2008 e as hipóteses de rescisão de 

ambas as partes será regulamentada pela mesma. 

 
7 DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

7.1 O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, 

a contar da data da publicação do Edital do resultado 

final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da Administração. 

 
8. DOS RECURSOS 

 

8.1 O prazo para interposição de recurso será de 2 

(dois) dias úteis, após a data da divulgação do 

resultado final, mediante o preenchimento de 

formulário próprio, conforme modelo disponibilizado 

no site da ALES, e entregue no edifício-sede da 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo, situada na 

Av. Américo Buaiz, 205, Vitória/ES. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de março de 2018. 

 

JEFERSON GONÇALVES FERREIRA 

Presidente da Comissão 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 
ANEXO I – DO CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA  DATAS 

  

Publicação do edital 07/03/2018 

Inscrições 08 a 15/03/2018 



Vitória-ES, quarta-feira, 07 de março de 2018 Diário do Poder Legislativo - 7 

Divulgação de lista de candidatos com inscrição confirmada  

16/03/2018 

Entrega dos currículos via e-mail 19 a 21/03/2018 

Resultado da análise curricular 23/03/2018 

Prova Prática 22 a 28/03/2018 

Resultado final da Prova Prática 29/03/2018 

Entrevista  02 a 06/04/2018 

Resultado FINAL 10/04/2018 

Entrega de documentos dos aprovados à Secretaria de Gestão de 

Pessoas – SGP 

11/04/18 até 13/04/18 

 

 

 

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DE  

ESTAGIÁRIOS – 2018 

 

 
NOME: 

 
ENDEREÇO: 

 
BAIRRO:                                                  CIDADE: 

 
CEP:                                     EMAIL: 

 
TEL. FIXO:                                             CELULAR: 

 
 
 

INFORMAÇÕES ESCOLARES 
 

 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

 
CURSO: 

 
PERÍODO: 

 
FREQUENTA AS AULAS EM QUE TURNO? 
(       ) MATUTINO           (       ) VESPERTINO         (       ) NOTURNO 

 
RENDA FAMILIAR: 

 

 

ÁREA DE INTERESSE 

 

(       ) CINEGRAFIA 

(       ) EDIÇÃO DE IMAGEM 

(       ) CONTROLE MESTRE 

(       ) FOTOGRAFIA 

(       ) REPORTAGEM 

(       ) PRODUÇÃO 

(       ) DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL 

 


