
 
 

Companhia de Saneamento Municipal –Cesama 
Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG  

Juiz de Fora, 22 de novembro de 2018. 

Pregão Eletrônico 126/18 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

Agente de Integração de Estágios para atuar como auxiliar à CESAMA na 

administração do programa de concessão de vagas de estágio, remunerado e 

não remunerado, a estudantes dos níveis superior e técnico, visando 

desempenhar as atividades de recrutamento, seleção e acompanhamento do 

desempenho dos estagiários, nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro 

de 2008. 

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresa interessada em 

participar do Pregão Eletrônico nº 126/18 e respostas conforme área técnica da 

CESAMA. 

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R) 

“Q1) Qual deve ser a frequência de aplicação da prova on-line? Anual? Semestral? 

R¹)  A aplicação da prova on-line deverá ser semestral. 

Q2) A prova on-line terá caráter eliminatório ou classificatório? 

R²) A prova on-line será de caráter eliminatório e classificatório. Serão 

considerados aptos os candidatos que atingirem aproveitamento igual ou 

superior a 60% do total de pontos. Serão eliminados os candidatos que 

obtiverem nota zero em qualquer dos conteúdos avaliados. 

Q³) Qual o número de questões de cada área de conhecimento deverão ser 

elaboradas para a prova on-line? É importante que a CESAMA defina um número 

mínimo, para que todos os interessados elaborem a proposta tendo por base os 

mesmos critérios. 

R³) A prova on-line deverá constar de 05 (cinco) questões para cada conteúdo. 

Q4) Qual análise o agente de integração deverá fazer do histórico escolar? 
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R4) Verificar, a partir do perfil demandado pela área responsável da vaga de 

estágio, se o estudante cursou disciplinas básicas para o desenvolvimento do 

estágio na Cesama e verificar a suficiência do índice de rendimento 

acadêmico. 

Q5) No valor unitário estimado da taxa de administração já estão inclusos os custos 

com a realização do processo seletivo? Será pago algum valor adicional pela 

realização de cada processo seletivo?  

R5) No valor estimado da taxa de administração já estão inclusos os custos 

com a realização do processo seletivo, não sendo pago nenhum valor 

adicional pela realização de cada processo seletivo.” 

 

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Renata Neves de Mello 

Pregoeira – CESAMA 

(32) 3692-9200 / 9201 

rmelo@cesama.com.br 

licita@cesama.com.br 

 


