PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS
Av. Capitão João Pinto, 193 - CEP 39864-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº 18.477.315/0001-90 – FONE – (33) 3624 - 1263

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO
EDITAL N° 001/2022, DE 13 DE JUNHO DE 2022.
A Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo de Estagiários, constituida pela
Portaria nº 124, de 08 de Junho de 2022, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Lei
Municipal n° 2010/2018, alterada pela Lei Municipal nº 2153/2022, do Município de Carlos Chagas;

TORNA PÚBLICO:
A abertura de Processo Seletivo para formação de CADASTRO RESERVA destinado ao
provimento de vagas de estágio de Nível Superior, que se regerá pelas instruções especiais contidas
neste Edital.
O presente Edital estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação de estagiários
para as áreas descritas no item 2, sob contrato de natureza administrativa.
1.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Datas
13/06/2022

13/06/2022 a 22/06/2022
30/06/2022
04/07/2022 a 05/07/2022
06/07/2022 a 08/07/2022
11/07/2022 a 14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022

Atividades
Publicação do Edital de Abertura.
Período de inscrições, preenchimento do formulário de inscrição e entrega
dos documentos exigidos no ato da inscrição.
Homologação das inscrições.
Prazo de Recurso quanto às inscrições.
Análise de Currículo, Certificados de Cursos/Capacitações e Palestras.
Entrevistas.
Divulgação das notas preliminares de todos os inscritos.
Prazo de Recurso quanto às notas preliminares.
Publicação do resultado dos recursos e homologação da classificação
final.

2.

DAS ÁREAS, DAS CARGAS HORÁRIAS E REQUISITOS

2.1

CARGA HORÁRIA 20h

Cursos
Administração ou
Administração
Pública.
Ciências Contábeis
Direito

Carga Horária
Diária
04 (quatro) horas
04 (quatro) horas
04 (quatro) horas

Requisitos
Cursar Administração ou Administração Pública, a
partir do 1° período do curso.
Cursar Ciências Contábeis, a partir do 1° período
do curso.
Cursar Direito, a partir do 1° período do curso.
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Enfermagem

04 (quatro) horas

Engenharia
Agronômica
Engenharia Civil

04 (quatro) horas

Técnico em
Agropecuária
Serviço Social

04 (quatro) horas

2.2

04 (quatro) horas

DA CARGA HORÁRIA E VALOR DE BOLSA ESTÁGIO

Horas diárias
4 (quatro)

04 (quatro) horas

Cursar Enfermagem, a partir do 1° período
do curso.
Cursar Engenharia Agronômica, a partir do 1° período
do curso.
Cursar Engenharia Civil, a partir do 1° período
do curso.
Cursar Técnico em Agropecuária, a partir do 1° período
do curso.
Cursar Serviço Social, a partir do 1° período
do curso.

Horas Semanais
20 (vinte)

Nível Superior
R$ 1.040,00

3.
DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições para participar deste processo seletivo serão gratuitas e realizadas na
Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, a partir das 8h do dia 13 de
junho de 2022 até às l6h do dia 22 de junho de 2022, onde será disponibilizado o formulário de
INSCRIÇÃO.
3.2 O formulário de inscrição deverá ser devidamente preenchido pelo candidato,
presencialmente, juntamente com os demais documentos que deverão ser entregues.
3.3

O candidato não poderá efetuar mais de 1 (uma) inscrição.

3.4 Os documentos exigidos e válidos para comprovação da inscrição, que deverão ser
entregues no ato da inscrição, conforme item 3.2 deste Edital, são os seguintes:
Documentos para entregar no ato da inscrição:
a) Declaração/Atestado/ Histórico do último período concluído.
b) Declaração de disponibilidade de horário e opção de turno.
c) Atestado de matrícula e frequência, com indicação do ano ou período do respectivo curso.
d) Certificados de Cursos, Capacitações e Palestras nas respectivas áreas do curso superior.
e) Currículo.
3.5 Não será admitida, sob nenhuma hipótese, apresentação ou complementação
documental fora do prazo de inscrição.
3.6 Os candidatos que não entregarem a documentação exigida no ato da inscrição
serãodesclassificados.
3.7 A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e das
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
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3.8 O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas na efetivação da
inscrição, inclusive na entrega dos documentos, e pelas consequências de evetuais erros, omissões,
falsidade de informações no preenchimento de qualquer de seus campos, o que poderá implicar a não
homologação da inscrição, na eliminação do candidato do presente Processo Seletivo e ainda na
nulidade de eventual contratação.
3.9 O Município de Carlos Chagas não se responsabiliza por informações incompletas ou
desatualizadas prestadas pelo candidato na ocasião da inscrição.
4.
CRITÉRIO DE SELEÇÃO
4.1 A seleção ocorrerá por meio de análise de certificados e entrevista, totalizando o valor
máximo de 100 (cem) pontos, conforme descrito abaixo:
CRITÉRIOS
Currículo
Horas de Cursos, Capacitações e Palestras. Sendo 1 ponto para cada hora.
Demonstração de capacidade de comunicação (entrevista).
Demonstração de capacidade de solução de problemas (entrevista).
Criatividade (entrevista).

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
5 pontos
45 pontos
20 pontos
15 pontos
15 pontos

4.2 Critérios de desempate:
a) Maior nota na entrevista;
b) Maior número de semestres cursados;
c) Maior idade.
5.
DOS RECURSOS
5.1 Os recursos deverão ser direcionados, na forma escrita e devidamente fundamentado, à
Comissão Especial para o Processo Seletivo de Estagiário, instituída pela Portaria n°124/22, devendo
ser protocolados das 8h às 10h e das 14h às 16h, nos dias 04 e 05 de julho de 2022 (recursos
referente a inscrições), e dia 19 de Julho de 2022 (recursos referente às notas preliminares), junto
à Divisão de Recursos Humanos, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal.
5.2 Não serão considerados os recursos formulados fora do prazo ou que não contenham
oselementos indicativos neste Edital.
5.3 Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, e-mail ou outro meio que não o
especificado neste Edital.
6.
DAS INFORMAÇÕES GERAIS
6.1 O preenchimento das vagas, períodos para elaboração do estágio e carga horária ficarão
a critério da Administração.
6.2 Será concedida bolsa estágio conforme à carga horária cumprida e firmada no Termo de
Compromisso de Estágio.
6.3 A bolsa estágio não possui natureza salarial e visa auxiliar a cobertura de despesas
relacionadas ao estágio, vedada a concessão de qualquer auxílio adicional.
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6.4 A bolsa estágio poderá variar de acordo com a frequência, bem como o número de
ausênciasque, justificadas ou não, serão descontadas da bolsa estágio, sendo ainda que não poderá haver
compensação ou banco de horas.
6.5 Não será permitida a realização concomitante de mais de um estágio remunerado pelo
mesmo candidato no Município.
6.6 O estagiário não terá, para qualquer efeito, vínculo empregatício com o Município,
seguindo a disciplina da Lei Federal nº 11.788/2008.
6.7

Não será permitida a inscrição de servidor público Municipal no presente Processo

eletivo.
7.
DA HOMOLOGAÇÃO FINAL E DA CONVOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS
ATIVIDADES PARA ESTÁGIO
7.1 A classificação no Processo Seletivo de Estagiários não gera direito à convocação,
uma vez observados critérios de oportunidade e conveniência da Administração.
7.2 A convocação dar-se-á rigorosamente à ordem de classificação por curso, por meio de
editala ser afixado no mural e no site do Município, www.carloschagas.mg.gov.br.
7.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar e observar rigorosamente os
editais e os comunicados a serem divulgados nos locais previstos neste edital, item 7.2.
7.4 O candidato terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do dia seguinte da data de
publicação do Edital de convocação, para comparecer na Divisão de Recursos Humanos, subordinada à
Secretaria Municipal da Administração, para orientação quanto aos procedimentos necessários à
regularização do estágio, ocasião em que o candidato deverá atender de imediato.
7.5 O não atendimento quanto ao contido no item 7.4 implicará inabilitação automática do
candidato do Processo Seletivo de Estagiários, reservando-se ao Município o direito de convocar o
próximo candidato da lista de classificação, não cabendo nessas hipóteses, pedido de reconsideração ou
recurso.
7.6 É da responsabilidade do candidato manter atualizadas suas informações, junto a
Divisão de Recursos Humanos, vinculada à Secretaria Municipal de Administração.
7.7 A realização do Estágio dar-se-á mediante a formação do Termo de Convênio de
Estágio celebrado entre o Município de Carlos Chagas e a Instituição de Ensino devidamente
conveniada, na qual o candidato encontra-se matriculado, e do Termo de Compromisso de Estágio entre
o Município de Carlos Chagas e Estagiário.
8.
DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
8.1 O presente Processo Seletivo de Estagiários terá validade de até 12 (doze) meses,
contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por
igual período ou não, a critério da Administração.
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9.

DA DURAÇÃO DOS CONTRATOS

9.1 Os contratos referente ao Processo Seletivo de Estagiário serão regidos, quanto a sua
duração, pelo art. 11 da Lei Federal nº 11.788/2008.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A documentação enviada pelo candidato no ato da inscrição não será devolvida,
passando a compor os autos do processo relativo ao presente Processo Seletivo de Estagiários.
10.2 Ao efetuar sua inscrição o candidato adere aos termos do presente Edital, sendo de sua
inteira responsabilidade acompanhar a publicação dos respectivos atos, editais, aditamentos e instruções
específicas para a realização e conclusão do processo.
10.3 As publicações relativas ao presente Processo Seletivo de Estagiário ocorrerão através
do site www.carloschagas.mg.gov.br e serão afixadas no mural do saguão da Prefeitura.
10.4 As datas contidas no cronograma de atividades poderão sofrer modificações mediante
prévia comunicação a ser feita pelo Município de Carlos Chagas, por meio de divulgações afixadas no
mural do saguão da Prefeitura Oficial do Município, e através do site www.carloschagas.mg.gov.br.
10.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo de
Estagiários.

Carlos Chagas/MG, 13 de junho de 2022.

Página 5 de 5

