
 

Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul 

ESTADO DE SANTA CATARINA      
         RUA: MAJOR TEODÓSIO FURTADO, 30 – FONE (49) 3249 1133. 

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 02/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL 

 

Abre processo seletivo destinado ao desenvolvimento de estágio curricular não 

obrigatório. 

 

A Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul, torna pública a abertura de inscrição 

para o processo seletivo destinado à contratação de estagiários nos termos da Lei 

Federal nº 11.788/2008, para atuação nos diversos setores da Administração Municipal, 

conforme Lei nº 2.275/2018 de 15/08/2018. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O processo seletivo é destinado a estudantes regularmente matriculados e 

frequentando, Instituições de Ensino devidamente conveniadas com o CIEE, que 

estejam cursando nível superior para realização de estágio curricular não 

obrigatório nas dependências de diversos setores da administração municipal. 

 

 

1.2. A concessão de estágio no âmbito do Município de Campo Belo do Sul objetiva 

proporcionar a preparação do estudante para o mercado de trabalho produtivo e 

para o desenvolvimento da vida cidadã, por meio do exercício de atividades 

correlatas a sua pretendida formação profissional, na Inter relação existente entre o 

conhecimento teórico e prático inerentes à formação em qualquer um dos níveis de 

ensino. A concessão de estágio não gera vínculo empregatício de qualquer 

natureza e dar-se-á mediante a celebração de Termo de Compromisso entre o 

estudante e o Município de Campo Belo do Sul com a interveniência obrigatória 

da instituição de ensino de origem.  

 

1.3. O estagiário fará jus a: 

 

I – bolsa de estágio, conforme item 3 deste Edital; 

II– seguro contra acidentes pessoais; 

III- recesso remunerado de 30 (trinta) dias anuais, a ser gozado, preferencialmente, 

nas férias escolares, sempre que o período de duração do estágio for igual ou 

superior a 1(um) ano, ou de forma proporcional, caso o estágio ocorra por período 

inferior. 



 

2. DAS VAGAS  

 

2.1. O presente processo seletivo visa à oferta de vagas de estágio curricular não 

obrigatório, para os cursos de Administração e Processo Gerenciais, conforme a 

necessidade do Município para o ano de 2020. 

 

2.2. Os pré-requisitos e documentos necessários para inscrição são: 

 

1 - Idade mínima 16 anos; 

2 - Apresentar o atestado de matrícula ou frequência atualizado e histórico de notas 

atualizados; 

      3 - Número do RG e CPF. 

      4 - Cópia do comprovante de residência. 

      5 - Uma foto 3x4 

      6 – Ficha de inscrição devidamente preenchida CIEE 

 

 

3. VALOR DA BOLSA DE ESTÁGIO E Nº DE VAGAS. 

 

 

3.1. O estagiário receberá bolsa auxílio pelo estágio no valor de:  

 

Valor Escolaridade Nº de Vagas Valor por extenso Carga horária 

R$ 522,50 Administração e 

Processos 

Gerenciais 

03 Quinhentos e 

dezenove reais e 

cinquenta 

centavos. 

20 h/ Semanal 

 

 

4. PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

 

 

4.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente no SETOR DE PROTOCOLO da 

Prefeitura de Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul no período de 07 de 

fevereiro de 2020 a 12 de fevereiro de 2020, das 09h15 às 11h40 e das 14h15 às 

16h40. 

 

4.2. Para inscrever-se, o candidato terá ficha no modelo CIEE, à disposição no local de 

inscrição, a qual deverá ser anexada cópias dos documentos indicados neste edital 

  

4.3.  A chamada respeitará as necessidades da Prefeitura, conforme lista de 

classificação, bem como o número de vagas disponibilizadas. 

 

5. DA SELEÇÃO 

A seleção do candidato ao estágio levará em conta: 



 

a) Conferência da idade e documentação exigida;  

b) A maior média final do curso/ano cursado.  

c) Em caso de empate, o candidato com maior carga horária de curso concluída 

terá prioridade.  

d) Prevalecendo o empate terá preferência o candidato com maior idade.  

 

6. VIGÊNCIA 

O período de vigência de que trata este edital será para 01 ano, podendo ser 

prorrogado por igual período. Este ainda pode ser rescindido a qualquer momento pela 

administração de acordo com conveniência ou inadaptação dos selecionados as 

atividades desenvolvidas. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

7.1. Todas as informações prestadas pelos candidatos são de inteira responsabilidade 

destes. 

7.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento do presente edital e valerá 

como aceitação tácita das normas presentes. 

7.3. Poderão inscrever-se estudantes que estejam devidamente matriculados e 

frequentando o ensino superior em instituições de ensino oficial reconhecida pelo 

Ministério da Educação. 

7.4. Somente será permitida a inscrição de estudantes com idade mínima de 16 

(dezesseis) anos completos. 

7.5. O estudante que já prestou 2 (dois) anos de estágio, na Prefeitura, não poderá 

inscrever-se. 

7.6. A duração do estágio não poderá exceder a 2 (dois) anos. 

7.7. Poderá o estagiário ausentar-se, sem prejuízo da Bolsa Auxílio: 



 

I – por motivo de doença comprovado por atestado médico, que o impossibilite de 

comparecer ao local do estágio ou, se acometido de doença contagiosa, durante o 

período de contágio;  

II – por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, 

pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos;  

III – por 2 (dois) dias consecutivos em razão do falecimento de sogro(a), avô(ó), 

cunhado(a) e tio(a).  

IV – pelo dobro dos dias de convocação, em virtude de requisição da Justiça Eleitoral 

durante os períodos de eleição;  

V – por 1 (um) dia, por motivo de apresentação para alistamento militar e seleção para 

serviço militar;  

VI – por 1 (um) dia, para doação de sangue;  

VII – por 1 (um) dia, por motivo de Júri e outros serviços obrigatórios por lei.  

7.7.1. A comprovação das situações elencadas neste artigo será feita diretamente ao 

supervisor do estágio, mediante entrega, respectivamente, de atestado médico, 

atestado de óbito, declaração expedida pela Justiça Eleitoral, atestado de doação 

de sangue e comprovante de comparecimento no serviço militar, júri e outros 

serviços obrigatórios por lei, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar do 

início da ausência.  

7.8. De acordo com o interesse da Administração e com a disponibilidade de vagas e 

de dotação orçamentária, o Gestor, autorizará a contratação dos estagiários e 

expedirá Termo de Autorização de Estágio. 

7.8.1. Mediante o Termo de Autorização de Estágio serão efetuados a contratação dos 

estagiários. 

7.9. Os estagiários contratados somente passarão a desempenhar suas atividades junto 

à Prefeitura Municipal e suas respectivas secretarias após a assinatura do contrato 

pelo Prefeito Municipal. 

7.9.1. É expressamente vedado o início de atividades pelos estagiários sem que haja a 

efetiva contratação, mediante a assinatura do contrato pelo Prefeito Municipal. 



 

7.10. O registro de entrada e saída deve ser realizado pelo estagiário, na carga horária 

estipulada, observando os limites de tolerância de 5 (cinco) minutos, conforme 

mecanismo oferecido pelo órgão a que está lotado. 

7.10.1. A fiscalização da regularidade da contratação dos estagiários, bem como, o 

desempenho de suas atividades é de inteira responsabilidade do Secretário da 

Pasta em que o estagiário atuará. 

7.11. A contratação em desconformidade com o disposto no presente Edital é de 

responsabilidade do servidor que a ela deu causa, principalmente no que se refere 

ao pagamento da Bolsa Auxílio. 

7.12. O estágio não gerará vínculo empregatício de qualquer natureza. 

7.13. O Termo de Compromisso de Estágio poderá ser rescindido, em qualquer 

momento conforme previsto na Lei 11.788/08, quando houver insatisfação por 

parte da concedente quanto à comportamentos indevidos e/ou faltas injustificadas 

do estudante no local de estágio. 

7.14. Os casos omissos serão resolvidos baseados na Lei Federal nº 11.788/2008. 

8. Este edital entra em vigor na data de sua divulgação. 

 

 

Campo Belo do Sul, 07 de fevereiro de 2020 

 

 

 

 


