
SELEÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA 
PROGRAMA DE ESTÁGIO EM EMPRESA PÚBLICA DE CAPITAL ABERTO 

. 

O CIDE realizará seleção de Estagiários, para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva, 
nos termos do disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

São diversas vagas para o Estado do Paraná. 

Os interessados deverão realizar inscrição e anexar comprovante de matrícula. 

A presente seleção funcionará da seguinte forma: 

1. As vagas serão disponibilizadas e atualizadas constantemente no site do CIDE www.ciderh.org.br, 
os estudantes devem realizar a inscrição e candidatar-se a vaga. 

2. Os estudantes selecionados serão encaminhados à empresa para entrevista. 
3. O CIDE entrará em contato com o estudante selecionado para tratar do envio da documentação e 

confecção do termo de compromisso. 
4. A inscrição não gera o direito ou obrigação à contratação do estagiário, podendo esta ser 

realizada ou não, segundo a necessidade, a conveniência e a oportunidade, a critério da 

Empresa, observada sempre a disponibilidade de vagas. 

 

DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições serão recebidas pela Internet, no sítio eletrônico do CIDE (www.ciderh.org.br). 

Não será cobrada taxa de inscrição. 

Para se inscrever, o candidato deverá:  

I -  Acessar o site www.ciderh.org.br, para inscrição,  

II -  Preencher o Cadastro do Candidato, informando seus dados pessoais e do curso, e gerando 

login(RG) e senha de acesso ao sistema do CIDE, 

III -  Acessar o sistema do CIDE, através da barra no canto superior da página www.ciderh.org.br, 

selecionando a opção Estudante e preenchendo o login/RG e senha cadastrados, 

IV -  Caso o curso informado no cadastro pessoal esteja entre os disponibilizados no presente processo 

seletivo, surgirá a opção “SELEÇÃO EMPRESA PÚBLICA”. O candidato deverá preencher todas as 

informações solicitadas, Anexar CURRÍCULO e Declaração de Matrícula emitida pela Instituição de Ensino 

do período corrente. 

V -  A inscrição só será efetivada após o preenchimento de todos os requisitos acima listados. 

 

Todas as comunicações individuais e coletivas aos estudantes inscritos para o preenchimento de 

vagas de estágio e formação do cadastro reserva serão consideradas efetuadas, para todos os efeitos, por 

meio de mensagens eletrônicas enviadas para o contato fornecido pelo estudante, no ato do cadastro. 

É de inteira responsabilidade do candidato fornecer corretamente e manter atualizados os seus 

dados, e acompanhar todas as comunicações. 

O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações 

prestadas no Formulário de Inscrição.  

O CIDE não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida em decorrência 

de falha de comunicação, congestionamento das linhas de acesso, bem como outros fatores de ordem técnica 

que impossibilitem a transferência de dados.  

 



VAGAS DISPONÍVEIS EM 27/01/2021 

 

CIDADE CURSO 

CASCAVEL CURSO (1ª opção)*: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

CASCAVEL CURSO (1ª opção)*: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

CURITIBA ADMINISTRAÇÃO/ CIÊNCIAS CONTÁBEIS/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

CURITIBA TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

CURITIBA 

CURSO (1ª opção)*: DESIGN 
CURSO (2º opção): PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
CURSO (3ª opção): COMUNICAÇÃO SOCIAL  
CURSO (4ª opção): RELAÇÕES PUBLICAS  

CURITIBA TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

CURITIBA TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

CURITIBA ENGENHARIA ELÉTRICA 

CURITIBA CURSO (1ª opção)*: ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO  

CURITIBA CURSO (1ª opção)*: CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

CURITIBA CURSO (1ª opção)*: ENGENHARIA ELÉTRICA  

CURITIBA 
CURSO (1ª opção)*: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO  
CURSO (2º opção): TÉCNICO EM SECRETARIADO  

CURITIBA CURSO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  

CURITIBA 

CURSO (1ª opção)*: ADMINISTRAÇÃO 
CURSO (2º opção): ESTATÍSTICA 
CURSO (3ª opção): LOGÍSTICA 

CURITIBA CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

CURITIBA 
CURSO (1ª opção)*: ENGENHARIA AMBIENTAL 
CURSO (2º opção): ENGENHARIA QUÍMICA 

CURITIBA CURSO: ADMINISTRAÇÃO  

CURITIBA 

CURSO (1ª opção)*: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
CURSO (2º opção): ENGENHARIA ELÉTRICA  
CURSO (3ª opção): ENGENHARIA ELETRÔNICA – ENGENHARIA MECÂNICA  

LONDRINA 
CURSO (1ª opção)*: TÉCNICO ADMINISTRAÇÃO  
CURSO (2º opção): TÉCNICO EM INFORMÁTICA  

MARINGA CURSO (1ª opção)*: DIREITO  

MARINGA CURSO (1ª opção)*: DIREITO  

PARANAVAI CURSO (1ª opção)*: TÉCNICO EM ADMINISTRATIVO 

PATO BRANCO CURSO (1ª opção)*: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

PONTA 
GROSSA 

CURSO (1ª opção)*: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO  
CURSO (2ª opção)*: TÉCNICO EM SECRETARIADO 

PONTA 
GROSSA 

CURSO (1ª opção)*: ENGENHARIA ELÉTRICA 
CURSO (2º opção): ENGENHARIA ELETROTÉCNICA 
CURSO (3ª opção): ENGENHARIA ELETRÔNICA 

PONTA 
GROSSA CURSO (1ª opção)*: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO  

PONTA 
GROSSA 

CURSO (1ª opção)*: TECNÓLOGO Em AUTOMAÇÃO 
CURSO (2º opção): ENGENHARIA ELÉTRICA 
CURSO (3ª opção): ANÁLISE DE SISTEMA 

SJ dos Pinhais TÉCNICO Em ELETROTÉCNICA 



SJ DOS 
PINHAIS TÉCNICO Em ELETROTÉCNICA 
TELEMACO 
BORBA CURSO (1ª opção)*: ADMINISTRAÇÃO  

 

 

Paraná, 27 de janeiro de 2021 

 

CIDE – Capacitação, Inserção e Desenvolvimento 


