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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
DE ESTÁGIO  - EDITAL 003/2016 

 
A Prefeitura Municipal de Sabará, localizada na Rua Dom Pedro II, n° 200, Centro, Sabará/MG, 

através da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, situada na Rua Comendador Viana, nº119, 

Bairro Centro, Sabará/MG, torna público, que realizará Processo Seletivo Simplificado, para 

contratação de estagiários e cadastro de reserva.  

 
1 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
 As inscrições para Seleção Simplificada do Programa de Estágio da Secretaria Municipal de 

Recursos Humanos, localizada na Rua Comendador Viana n° 119, Centro, Sabará/MG, no horário de 

08hs00min às 17hs00min no período de 21/03/2016 a 05/04/2016. 

 

1.1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital e executado pela Comissão de Avaliação, 

instituída por Portaria emitida pelo Chefe do Poder Executivo. 

1.1.2 O estágio desenvolvido no âmbito da Prefeitura Municipal de Sabará tem por objetivo 

proporcionar aos alunos regularmente matriculados nas Instituições de Ensino, a oportunidade de 

realização de estágio não-obrigatório, observada  disponibilidade orçamentária para concessão de 

bolsas, visando ao aprendizado e à complementação da formação acadêmica. 

1.1.3 O estágio não gerará vínculo empregatício entre o estagiário e o Município de Sabará. 

1.1.4 A duração do estágio será de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

1.1.5 A jornada de atividade em estágio será definida de acordo com o horário de atendimento do 

local do estágio, devendo o Termo de Compromisso ser compatível com as atividades escolares, 

observada a carga horária legal (20 ou 30 horas/semanais). 

1.1.6 O pedido de inscrição deve ser formulado na sede da Secretaria Municipal de Recursos 

Humanos, localizada no endereço informado no item 1, através do preenchimento de formulário de 

inscrição (Anexo I) que deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

I – Cópia de documento de identificação com foto; 

II – Cópia do C.P.F.; 

III – Cópia do Histórico Escolar (expedido no último semestre de 2015), ou, declaração emitida e 

assinada pela Instituição de Ensino informando as últimas notas atribuídas ao educando; 

IV – Cópia do comprovante de residência atual (podendo ser apresentado o dos pais ou 

representantes legais) 

 

1.1.7 Toda documentação deverá ser apresentada em envelope com indicação do nome do 

candidato e a indicação do curso. 

 

1.1.8 Ao portador de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever neste 

Processo Seletivo, desde que as atribuições do estágio pretendido sejam compatíveis com a sua 
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deficiência, e a ele é reservado 10% (dez por cento) do total das vagas a serem preenchidas, de 

acordo com a Lei n° 11.788/2008. Na hipótese de o quantitativo das vagas resultar número 

fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, mas desde que  a 

fração seja igual ou superior a 0,5 (cinco décimos). 

 

1.1.9 O portador de necessidades especiais deverá comprovar tal condição por meio de laudo 

médico, devidamente justificado, podendo ser homologado por unidade de saúde da Administração 

Municipal. 

 
1.1.10 Na falta de candidatos classificados para as vagas reservadas aos portadores de 

necessidades especiais, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância 

da ordem de classificação. 

 
1.1.11 Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se portadores de necessidades especiais, 

se aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes publicados na lista geral dos aprovados e em 

lista à parte, observada a respectiva ordem de classificação. 

 
1.1.12 No momento da inscrição o candidato deverá indicar endereço eletrônico (e-mail) através do 

qual serão realizadas as comunicações relativas a este certame. 

 
1.1.13 O correto preenchimento da ficha de inscrição será de total responsabilidade do candidato, 

não sendo admitidas correções após a inscrição. 

 
1.1.14 A inscrição do candidato importa no conhecimento e na aceitação tácita das condições 

estabelecidas no presente Edital. 

 
1.1.15 A inscrição será GRATUITA. 

 

2 DA SELEÇÃO 

 

2.1 O Processo Seletivo será realizado através de Avaliação de Histórico Escolar / Declaração de 

Notas (Classificatório e Eliminatório), conforme os seguintes critérios: 

a) A análise do Histórico Escolar/ Declaração de Notas se dará através da média aritmética das 

notas obtidas pelo candidato (soma das notas das disciplinas cursadas dividido pelo número 

de disciplinas cursadas); do período anterior ao atual. 

b) A média obtida na operação apontada no item “a” será somada ao número de períodos 

concluídos, da qual resultará a nota final a ser avaliada; 

c) Eventuais disciplinas em que houve reprovação serão consideradas para o cálculo; 

d) Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 

(cinquenta)  pontos; 

e) Em caso de empate, terão prioridade: 
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e.1) os educandos pertecentes a famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, institído 

pela Lei Federal n°10.386/04; 

e.2) os educandos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal; 

e.3) Persistindo o empate, prevalecerá o candidato com maior idade. 

 

 

3. DAS ÁREAS, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA E REQUISITOS 

 

 

3.1 NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 

ÁREA 

 

VAGAS 

 

JORNADA 

SEMANAL 

 

REQUISITO BÁSICO 

Ensino  Superior 
Cadastro de Reserva 

 
30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 2° período do 

Curso de 

Administração 

Ensino  Superior 
Cadastro de Reserva 

 
30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 4° período do 

Curso de Arquitetura 

e Urbanismo 

Ensino  Superior 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

 

30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 3° período do 

Curso de História 

Ensino  Superior 

02 

+ 

Cadastro de Reserva 

 

30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 2° período do 

Curso de Pedagogia 

 

Ensino  Superior 

Cadastro de Reserva 

 
30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 5 ° período 

do Curso de Direito 

Ensino  Superior 
Cadastro de Reserva 

 
30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 4° período do 

Engenharia Civil 
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Ensino  Superior 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

 

30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 4° período do 

Curso de 

Biblioteconomia 

Ensino  Superior 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

 

30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 5° período do 

Curso de Geologia 

Ensino  Superior 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

 

30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 4° período do 

Curso de Serviço 

Social 

Ensino  Superior 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

 

30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 4° período do 

Curso de Nutrição 

Ensino  Superior 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

 

30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 4° período do 

Curso de Psicologia 

Ensino  Superior 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

 

30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 4° período do 

Curso de Terapia 

Ocupacional 

Ensino  Superior 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

 

30 Horas 

Estar cursando a 

partir do 4° período do 

Curso de 

Fisioterapeuta 

 

TOTAL DE VAGAS (ENSINO SUPERIOR) 

 

10 
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3.2 NÍVEL MÉDIO 

 

 

 

4. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. 

 

4.1.1 Em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento das inscrições, a Secretaria Municipal de 

Recursos Humanos divulgará através do sítio da Prefeitura Municipal de Sabará – 

www.sabara.mg.gov.br - o resultado provisório da seleção. 

4.1.2 O resultado final do processo será publicado após o julgamento dos recursos, se houver. 

 

 

ÁREA 

 

VAGAS 

 

JORNADA SEMANAL 

 

REQUISITO BÁSICO 

 

Ensino Médio 
Cadastro de Reserva 20 horas 

Estar cursando o 

Ensino Médio 

Ensino 

Profissionalizante 
Cadastro de Reserva 20 horas 

Estar cursando 

Curso Técnico de 

Informática 

Ensino 

Profissionalizante 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

20 horas 

Estar cursando 

Curso Técnico de 

Segurança do 

Trabalho 

Ensino 

Profissionalizante 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

20 horas 

Estar cursando 

Curso Técnico em 

Trânsito e Transporte 

Público 

Ensino 

Profissionalizante 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

20 horas 

Estar cursando 

Curso Técnico em 

Meio Ambiente 

Ensino 

Profissionalizante 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

20 horas 

Estar cursando 

Curso Técnico em 

Farmácia 

Ensino 

Profissionalizante 

01 

+ 

Cadastro de Reserva 

20 horas 

Estar cursando 

Curso Técnico em 

Análises Clínicas 

 

TOTAL DE VAGAS (ENSINO MÉDIO) 

 

05 

http://www.sabara.mg.gov.br/
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5.  DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

 

5.1 A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, contados da data de publicação do mesmo, mediante requerimento, devidamente 

fundamentado, dirigido à Secretária Municipal de Recursos Humanos, protocolizado no setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Sabará localizado no endereço e horário apontado no item 1 

deste Edital. 

5.2 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à Comissão de 

Avaliação, uma única vez, no prazo de 02 (dois) dias úteis; 

5.3 O recurso deverá ser protocolado no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Sabará no 

endereço e horário apontado no item 1 deste Edital; 

 
5.4  O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal; 
 
 
5.5 Será possibilitada vista dos documentos e currículos, na presença da Comissão Avaliadora, 

permitindo-se anotações; 

 
5.6  A resposta aos recursos interpostos será publicados nos locais referidos do item 4.1; 
 
 

6. DA BOLSA AUXÍLIO 

 

6.1 R$ 598,42 (quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), para os estagiários 

de nível superior, correspondente a 6(seis) horas diárias e 30(trinta) horas semanais. 

6.2 R$ 398,92 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), para os estagiários de 

nível médio, correspondente a 4 (quatro) horas diárias e 20(vinte) horas semanais.  

 

 
7.  DAS NORMAS DE ESTÁGIOS 

 

7.1  O Programa de Estágio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, rege-se pela Lei 

Federal n°11.788/08 e Decreto Municipal n° 729/97, sem prejuízo de alterações normativas que 

vierem a ser implementadas durante o curso do Programa. 

 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 Os candidatos devem estar regularmente matriculados e frequentes em Institiuição de Ensino 

e deverão comprovar idade mínima de 16 anos. 

8.2 Somente iniciarão o estágio os candidatos matriculados em instituições de ensino 

conveniadas com a Prefeitura Municipal de Sabará, estando automaticamente excluídos os demais.  
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8.3 Os candidatos deverão comprovar que residem no Município de Sabará/MG. 

8.4 O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, a contar da data do ato de 

homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura 

Municipal de Sabará. 

8.5 Os candidatos habilitados serão chamados obedecendo, rigorosamente, a ordem de 

classificação, para preenchimento das vagas existentes. Os demais habilitados poderão ser 

chamados no prazo do presente Edital, para preenchimento das vagas que surgirem. 

8.6 A duração do estágio será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, limitando-se a 

prorrogação a 02 (dois) anos, EXCETO quando se tratar de estagiário portador de deficiência, nos 

termos do art. 11 da Lei nº 11.788/2008, podendo ser rescindo a qualquer momento pelas partes, 

mediante prévia comunicação por escrito. 

8.7 A jornada de atividade em estágio será cumprida pelo estagiário em compatibilidade com o 

expediente do órgão e o horário do curso em que esteja matriculado. 

8.8 Caso o candidato não possa assumir a vaga oferecida em determinado turno em função de 

incompatibilidade de horário do estágio com a freqüência do curso, este voltará para lista de 

classificação na sua posição de origem para aguardar a vaga na lotação e turno pretendido, sendo 

chamado o próximo colocado. 

8.9 O candidato que recusar determinada lotação nos termos do item anterior, não será mais 

convocado para vagas com as mesmas características. 

8.10 O estágio será acompanhado por orientador da Instituição de Ensino e supervisionado por 

servidor a ser indicado pelo chefe do setor ao qual o estagiário estiver subordinado, nos termos do 

art. 7º, inc. III e art. 9º, inc. III, da Lei 11.788/2008. 

8.11 Por ocasião da convocação para assumir a vaga oferecida, será exigido do candidato 

habilitado, os documentos definidos no item 8.12, sob pena de exclusão do presente processo, tendo 

o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da convocação, para o candidato se 

apresentar ao departamento pessoal da Prefeitura Municipal, situado na Rua Comendador Viana, n° 

119, Centro, Sabará/MG. 

 

 
8.12 DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

a) Carteira de Identidade; 

b) C.P.F; 

c) Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 anos); 

d) Certificado de Quitação do Serviço Militar, para os maiores de 18 anos; 

e) Certidão de Nascimento/Casamento; 

f)             Comprovante de Residência (conta de água, luz, telefone ou carnê de IPTU); 

g) 1 foto 3x4 colorida atual; 

h) Comprovante de Escolaridade: Atestado de Matrícula e Atestado de Freqüência, com 

data atualizada, constando ano/período/fase (denominação institucional) que está cursando; 
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i)             Termo de Compromisso de Estágio, assinado pela Prefeitura Municipal de Sabará, 

estagiário (a) e instituição de ensino; 

j)             Plano de Estágio anexo ao documento – formulário fornecido pela Instituição de 

Ensino. 

 

 

  

8.13  O não atendimento ao item 8.11 implicará na exclusão do candidato do certame. 

8.14 Os candidatos habilitados e classificados, quando convocados para assumir a vaga oferecida 

têm um prazo máximo de 02 (dois) dias , após a apresentação dos documentos ao departamento de 

pessoal, para entrar em exercício na área de estágio e assumir suas atividades. 

8.15 Casos omissos serão resolvidos pelo (a) Secretário (a) Municipal de Recursos Humanos do 

Município de Sabará. Outras informações necessárias à realização do presente certame serão 

divulgadas oportunamente por ocasião da publicação do edital convocatório. 

 

 

 

Sabará, 07 de março de 2016 

 

 

 

Sueli Simão de Souza 

Secretária Municipal de Recursos Humanos 
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ANEXO I 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (ESTÁGIO) 003/2016 

Ficha de Inscrição nº _____________Cargo:_____________________________________________ 

Nome:____________________________________________________________________________ 

Data Nascimento: ____/____/____ 

Filiação:  

Pai:______________________________________________________________________________ 

Mae:_____________________________________________________________________________ 

CPF nº: ___________________ RG _________________ Grau de Instrução___________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Telefone: Fixo: _________________Celular:__________________Comercial: __________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e assumo total responsabilidade sobre 
as mesmas, e aos documentos anexados. 

Data: ____/____/____                                    _____________________________________________ 

                                                                                               Assinatura do candidato 

Entregou cópia dos documentos relacionados no item 1.1.6  Sim             Não  

Recebido em ____/____/____, pelo servidor:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

ANEXO I 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2016 (ESTÁGIO) 

Ficha de Inscrição nº __________________Cargo:_______________________________________ 

Nome:______________________________________________Data Nascimento: ____/____/____ 

Entregou cópia dos documentos relacionados no item 1.1.6   Sim            Não  

 

Recebido em ____/____/____, pelo servidor: _______________________________________ 

  

  


