
 
 
 

COMUNICADO 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DA CIDADE OCIDENTAL GOIÁS, por intermédio do IEL – 
INSTITUTO EUVALDO LODI GOIÁS, torna pública a realização de processo de recrutamento 
para o preenchimento de vagas para o Programa de Estágio remunerado.  

Serão um total de 615 vagas de estágio.  

Para o nível médio cursando Ensino Médio: 20 vagas  

Para o nível superior que estejam cursando: Administração 10 vagas, Agronomia 02 vagas, 
Arquitetura 05 vagas, Serviço Social 05 vagas, Biologia 50 vagas, Ciências Contábeis 05 
vagas, Direito 30 vagas, Educação Física 50 vagas, Engenharia Civil 05 vagas, 
Engenharia Elétrica 02, Fonoaudiologia 04, Nutrição 05 vagas, Psicologia 10 vagas, 
Fisioterapia 05 vagas, Matemática 30 vagas, História 30 vagas, Letras Português 30 
vagas, Letras Libras 10 vagas, Pedagogia 250 vagas, Enfermagem 02 vagas, Informática 
30 vagas, Recursos Humanos 05 vagas, Gestão Pública 05 vagas, Farmácia 10 vagas, 
Medicina Veterinária 05 vagas.  

Lembrando que o Edital está disponível para maiores informações no site do IEL/GO 
www.ielgo.com.br/estagio e no site da Prefeitura www.cidadeocidental.go.gov.br . 

INSCRIÇÕES 

Para concorrer a vaga os interessados devem ter o cadastro no site do IEL/GO 
www.ielgo.com.br/estagio - E apresentar a documentação no dia, local e horário 
publicado.  

As inscrições serão realizadas no período de 03/02/2021 até 09/02/2021. 

- O candidato deverá se cadastrar ou atualizar seu cadastro no portal do IEL 
(www.ielgo.com.br/estagio) 

- Além do cadastro no portal do IEL, no ato da inscrição o candidato deverá preencher o 
formulário de inscrição feito de forma online através do google forms pelo link; 
(https://docs.google.com/forms/d/17XvBCqGkK0CL_FUlQNLSeD9NlbrGFM-
eBBNtrqb4WaE/edit) e anexar via upload (transferência eletrônica de dados) os 
seguintes documentos: 

-Cópia do CPF e RG; 

-Declaração do semestre que está cursando e/ou comprovante de matrícula da 
instituição de ensino; 

-Comprovante de residência; 

-Laudo Médico com CID se o candidato for PCD; 

-A idade mínima para inscrição no Processo de Seleção de Estágio é de 16 (dezesseis) 
anos; 

-O candidato que não atender ao exigido neste Edital não terá sua inscrição efetivada; 

-Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

MAIORES INFORMAÇÕES: (61) 3601-3615 ou (61) 3622-4252 ou (61)99658-0879 
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