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O Prefeito do Município de Nova Lima torna pública a realização da Seleção Pública 
Simplificada, para preenchimento de vagas de estágio para estudantes dos cursos de 
Pedagogia, Normal Superior, Normal Ensino Médio (Normal/Magistério) e Técnico de 
Enfermagem para formação de cadastro reserva, conforme e mediante as condições 
estabelecidas neste edital e observando os termos da Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro 
de 2008 e suas alterações.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. A Seleção Pública Simplificada para preenchimento de vagas para estágio remunerado 
para estudantes do curso de Pedagogia, Normal Superior, Normal Ensino Médio 
(Normal/Magistério) e Técnico de Enfermagem e formação de cadastro reserva, será regido por 
este Edital, seus anexos e suas eventuais retificações, assim como pelas instruções, 
comunicações e convocações dele decorrentes, obedecidas às legislações pertinentes.  

1.2. A presente Seleção Pública Simplificada, destina-se ao preenchimento de 130 (cento e 
trinta) vagas para estagiários do curso de Pedagogia, Normal Superior, Normal Ensino Médio 
(Normal/Magistério) e Técnico de Enfermagem e formação de cadastro reserva, conforme 
Anexo I deste Edital.  

1.2.1 Serão reservadas 10% das vagas oferecidas às pessoas com deficiência, nos 
termos do parágrafo 5º do Artigo 17 da Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 
2008.  

1.3. A Seleção Pública Simplificada será composta de 01 (uma) etapa, a de inscrição, e terá a 
ordem de inscrição como único critério de classificação. 

1.4. A Organização da Seleção Pública Simplificada – Edital 03/2015 será realizada pela 
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, localizada à Praça Bernardino de Lima, Rua 
Rezende, 80, Centro, Nova Lima/MG, CEP 34.000-000, telefone (31) 3541-4342, e-mail 
dpessoal@pnl.mg.gov.br. 

1.5. Antes de efetuar o procedimento de inscrição o candidato deverá tomar conhecimento do 
disposto neste edital, nos seus anexos, na legislação pertinente e certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos.  

1.6. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a divulgação e publicação de 
todos os atos, editais e comunicados referentes a esta Seleção Pública Simplificada no site da 
Prefeitura de Nova Lima www.novalima.mg.gov.br e no Quadro de Aviso da Prefeitura.  

1.7. Ao inscrever-se, o candidato afirma estar ciente de todo o conteúdo deste edital e seus 
respectivos anexos e de que todas as exigências nele contidas deverão ser cumpridas, 
responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas.  

1.8. A classificação do candidato na Seleção Pública Simplificada gera apenas a expectativa de 
direito à contratação. É reservado à Prefeitura o direito de proceder a contratação em número 
que atenda aos seus interesses. 

1.9. O contrato de estágio, termo de compromisso, será por tempo determinado, no máximo de 
02(dois) anos, firmado com a Prefeitura do Município de Nova Lima e será regido nos termos 
da Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 e suas alterações.  

1.10. Este edital entra em vigor na data de sua assinatura  

1.11. O prazo de validade desta Seleção Pública Simplificada será de 01 (um) ano, contados a 
partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma 
vez por igual período a critério exclusivo do Poder Executivo do Município de Nova Lima. 
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2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO  

2.1 Para celebração do contrato de estágio, o candidato convocado deverá estar matriculado 
em uma Instituição reconhecida pelo MEC, no curso de Pedagogia, Normal Superior, Normal 
Ensino Médio (Normal/Magistério) e Técnico de Enfermagem. 

2.1.1. Somente serão contratados os estudante que, quando convocados, comprovarem que 
estejam cursando a partir do 1º (primeiro) semestre e não estejam cursando o último semestre 
do curso. 

2.2. Ter disponibilidade para realizar o estágio em 05 (cinco) horas contínuas diárias, sendo 05 
(cinco) horas por dia de segunda a sexta-feira e 05 (cinco) horas nos sábados letivos e 
escolares em período compatível com o seu horário escolar.  

2.3 São requisitos básicos para a contratação por tempo determinado dos Estagiários:  

a) Estar em dia com suas obrigações eleitorais, se o (a) candidato ou candidata tiver 
idade igual ou superior a 18 anos;  

b) Estar em dia com suas obrigações militares, se do sexo masculino e se maior de 18 
anos;  

c) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova 
investidura;  

d) Não ser servidor investido em cargo comissionado, exceto se optar pela exoneração;  

e) Não ser servidor efetivo do Município de Nova Lima;  

f) Não ser servidor ativo da administração direta ou indireta da União, do Estado, dos 
Municípios e do Distrito Federal, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal.  

g) Não ter sido aposentado por invalidez;  

h) Não ter sido aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade;  

j) Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou 
função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal;  

k) Não ser aposentado pelo INSS. 

2.4. Os candidatos, no ato da contratação, deverão comprovar todos os requisitos elencados 
no item 2 e seus subitens. 

2.5. Serão vetadas as candidaturas que não satisfaçam os requisitos elencados no item 2 e 
seus subitens deste Edital.  

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. Antes de efetuar o procedimento de inscrição o candidato deverá tomar conhecimento do 
disposto neste Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos. 

3.2. O candidato deverá possuir Cadastro de Pessoa Física – CPF e, obrigatoriamente, cédula 
de identidade, com número de registro geral, emitida por órgão do Estado de origem, cujos 
números deverão ser informados em campos próprios constantes do Requerimento de 
Inscrição, sem os quais, a inscrição não poderá ser efetuada.  

3.3. A inscrição será efetuada via INTERNET, mediante o preenchimento do “Requerimento 
Eletrônico de Inscrição”, no endereço eletrônico www.novalima.mg.gov.br, da 00:00 hora do dia 
30 de Novembro de 2015 até  23:59:59 horas do dia 06 de Dezembro de 2015 (horário de 
Brasília), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:  

a) ler atentamente o Edital;  
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b) preencher o “Requerimento Eletrônico de Inscrição”,  

c) confirmar os dados cadastrados, transmitindo-os pela internet;  

3.3.1 A Inscrição somente será devidamente efetuada se concluída até às 23:59:59 do dia 06 
de dezembro de 2015. 

3.4. Prefeitura de Nova Lima não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica não 
lhes forem imputáveis, por inscrições não recebidas por falha de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, problemas de ordem técnica nos computadores 
utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a 
transferência dos dados.  

3.5. Não será admitido, sob qualquer pretexto, pedido de inscrição provisória, condicional ou 
extemporânea, assim como inscrição por via postal, fax ou correio eletrônico ou outro meio que 
não os estabelecidos neste Edital.  

3.6. A inscrição do candidato implicará conhecimento e irrestrita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.  

3.7. As informações constantes no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” são de inteira 
responsabilidade do candidato, eximindo-se a Prefeitura de Nova Lima de quaisquer atos ou 
fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto.  

3.8. Não se exigirá do candidato, no ato da inscrição, cópia de nenhum documento, sendo de 
sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados no “Requerimento 
Eletrônico de Inscrição”, sob as penas da lei.  

3.9. A declaração falsa dos dados constantes no “Requerimento Eletrônico de Inscrição”, que 
comprometam a lisura do certame, determinará o cancelamento da inscrição e anulação de 
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais 
cabíveis, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.  

3.10. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  

3.10.1. O candidato portador de deficiência, durante o preenchimento do Requerimento 
Eletrônico de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 3 e seus subitens 
deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:  

a) informar se é deficiente;  

b) selecionar o tipo de deficiência;  

c) especificar a deficiência;  

e) manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos deficientes.  

3.10.2. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do 
“Requerimento Eletrônico de Inscrição” e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua 
inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar 
posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.  

3.10.3. O candidato com deficiência que desejar concorrer apenas às vagas reservadas para 
ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, informando a 
referida opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não podendo, a partir de então, 
concorrer às vagas reservadas para deficientes, conforme disposição legal.  

3.10.4. No prazo do período de Inscrições, os candidatos portadores de deficiência, que 
queiram concorrer às vagas destinadas aos deficientes, deverão enviar o laudo de médico 
especialista, emitido nos últimos 6 (seis) meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, 
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com expressa referência ao código correspondente na Classificação Internacional de Doenças 
– CID 10, bem como provável causa da deficiência.  

3.10.4.1. O laudo médico citado no item 3.10.4 deste Edital deverá expressar, 
obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do 
art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações.  

3.10.4.2. O laudo médico apresentado terá validade somente para esta Seleção Pública 
Simplificada e não será devolvido.  

3.10.5. O laudo médico de que trata o item 3.10.4 deverá ser:  

a) Postado nas Agências dos Correios, via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso 
de Recebimento), com custo por conta do candidato, e endereçado ao Depto de 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, Praça Bernardino de 
Lima, 80, Bairro Centro, Nova Lima/MG, CEP 34.000-000. Nesse caso, para sua 
validade, prevalecerá a data da postagem, ou  

b) Protocolado na Secretaria Municipal de Administração, Praça Bernardino de Lima, 80, 
Bairro Centro, Nova Lima/MG, CEP 34.000-000. Nesse caso, para sua validade, 
prevalecerá a data da postagem, ou, nos dias úteis, das 09h00min às 11h00min ou das 
13h30min às 17h00min. 

3.10.6. O Laudo Médico deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho ofício, contendo 
na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:  

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA EDITAL Nº 
03/2015 

REF. LAUDO MÉDICO 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO / N° DE INSCRIÇÃO 

3.10.7. O laudo será submetido à avaliação específica, procedida por junta médica da 
Prefeitura Municipal de Nova Lima, destinado a verificar a existência de deficiência declarada, 
observado o Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 
02/12/04, bem como a Súmula 377 do STJ e a compatibilidade de sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo/especialidade para o qual se inscreveu.  

3.10.8. O candidato que não enviar o laudo médico dentro do prazo definido no item 3.10.4 terá 
seu nome excluído da lista de classificados para deficientes, permanecendo na lista geral de 
classificados do cargo que se inscreveu.  

3.10.9. Será assegurado ao candidato a realização de perícia por junta médica da Prefeitura 
Municipal de Nova Lima, quando se fizer necessária a comprovação da deficiência, podendo a 
junta médica solicitar avaliação de um especialista na área da respectiva deficiência. O 
resultado terá caráter eliminatório.  

3.10.10. Todos os procedimentos de avaliação e perícia a que se referem os itens 3.10.7 e 
3.10.9 ocorrerão sem qualquer ônus para o candidato.  

3.11. Outras disposições para inscrição dos candidatos com deficiência 

3.11.1. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo 
candidato será avaliada durante o estágio probatório, na forma estabelecida no § 2º do art. 43 
do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.  

3.11.2. O candidato com deficiência que, no decorrer do estágio, apresentar incompatibilidade 
da deficiência com as atribuições do cargo terá seu contrato de estágio rescindido.  
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4. CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

4.1. A confirmação da inscrição se dará através de mensagem a ser enviada por mensagem 
eletrônica para o endereço de correio (e-mail) informado durante a inscrição. 

5. DA CLASSIFICAÇÃO  

5.1. A classificação dos candidatos será feita unicamente pela ordem de inscrição; 

5.2. A classificação final dos candidatos será divulgada em duas listas, uma contendo a 
classificação geral de todos os candidatos aprovados e a outra contendo somente a 
classificação dos candidatos com deficiência.  

5.3 A Secretaria Municipal de Educação definirá a vaga a ser ocupada pelo candidato seguindo 
a ordem de sua classificação e priorizando a Instituição Municipal de Ensino mais próxima de 
sua residência no endereço informado no ato da inscrição. 

6. DOS RECURSOS  

6.1. Caberá interposição de recurso fundamentado à Prefeitura Municipal de Nova Lima no 
prazo de 01 (um) dia corrido, contado do primeiro dia subsequente à data de publicação do 
objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de 
direitos dos candidatos.  

6.2. Não serão admitidos recursos coletivos.  

6.3. O recurso deverá ser encaminhado através Processo Administrativo no setor de Protocolo, 
com a observância do seguinte: 

a) Dentro do prazo estipulado no item 6.1 deste Edital;  

b) Com argumentação lógica, consistente e baseada exclusivamente nas condições deste 
edital. 

6.4. Serão rejeitados, liminarmente, os recursos protocolados fora do prazo ou não 
fundamentados e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato.  

6.5. Os recursos serão decididos em uma única instância, não se admitindo recurso da decisão 
da Comissão de Estágio. 

6.6. Serão indeferidos os recursos que: 

a) não estiverem devidamente fundamentados;  

b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;  

c) não forem encaminhados por meio de Processo Administrativo; 

d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no item 6.1;  

e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada 
para recurso. 

6.7. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou 
quaisquer outros instrumentos similares cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 6.1 
deste edital. 

6.8. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no Quadro 
de Publicação Oficial dos Atos da Prefeitura Municipal de Nova Lima à Prefeitura Municipal de 
Nova Lima à Praça Bernardino de Lima nº 80 – Bairro Centro – CEP: 34.000-000 e 
disponibilizados no site da Prefeitura de Nova Lima www.novalima.mg.gov.br 
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6.9. Após a divulgação oficial de que trata o item 6.8 deste Edital, a fundamentação objetiva da 
decisão da Comissão de Estágio sobre o recurso ficará disponível para consulta individualizada 
do candidato na Secretaria Municipal de Administração. até o encerramento desta Seleção 
Pública Simplificada.  

6.10. A decisão de que trata o item 6.8 deste edital terá caráter terminativo e não será objeto de 
reexame.  

6.11. Não haverá reapreciação de recursos.  

7. DAS PUBLICAÇÕES E DOS RESULTADOS 

7.1. A publicação deste Edital, anexos, eventuais retificações, instruções, comunicações e 
convocações, dos resultados de todas as etapas e fases e homologação serão feitas no 
Quadro de Publicação Oficial dos Atos da Prefeitura Municipal de Nova Lima à Praça 
Bernardino de Lima nº 80 – Bairro Centro – CEP: 34.000-000 e disponibilizados no site 
www.novalima.mg.gov.br. 

7.2. A 1ª (primeira) admissão de candidato com deficiência classificado deverá ocorrer quando 
da 5ª (quinta) oferta de vaga contemplada neste Edital. As demais admissões ocorrerão na 11ª 
(décima primeira), 21ª (vigésima primeira), 31ª (trigésima primeira) vagas e assim por diante, 
durante o prazo de validade desta Seleção Pública Simplificada.  

7.3. A divulgação do resultado final desta Seleção Pública Simplificada será feita em duas 
listas, contendo, a primeira, a classificação de todos os candidatos - ampla concorrência, 
inclusive com o nome dos candidatos com deficiência e, a segunda, somente a classificação 
dos candidatos que concorrem às vagas destinadas aos deficientes.  

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. Os interessados poderão ter acesso às informações e orientações desta Seleção Pública 
Simplificada, tais como: editais, processo de inscrição, resultado final e lista de convocados por 
meio da INTERNET, no site da Prefeitura de Nova Lima- www.novalima.mg.gov.br.  

8.2. As convocações de oferta de vaga serão encaminhadas formalmente, por meio de correio 
eletrônico (e-mail) aos candidatos. Nelas constarão o dia, horário e local de comparecimento, 
bem como a relação de documentos a serem apresentados, se for o caso. 

8.3. Os candidatos poderão acompanhar as convocações pelo site da Prefeitura e Nova Lima 
no endereço www.novalima.mg.gov.br. 

8.4. Os candidatos serão convocados dentro do número de vagas previsto neste edital, 
obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.  

8.5. As vagas serão ofertadas nos turnos da manhã, tarde e noite, conforme interesse da 
Secretaria de Municipal de Educação de Nova Lima.  

8.6. O candidato nesta Seleção Pública Simplificada, quando convocado para se manifestar 
acerca de sua contratação, poderá dela desistir, definitiva ou temporariamente. Em caso de 
desistência temporária, o candidato renuncia à sua nomeação naquele momento e passa a se 
posicionar em último lugar na lista dos classificdos, aguardando nova convocação, que poderá 
ou não se efetivar dentro do prazo de validade da Seleção Pública Simplificada.  

8.7. As vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência que não forem providas por 
falta de candidatos, por reprovação na Seleção Pública Simplificada ou na perícia médica, 
serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de 
classificação.  
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8.8. O candidato que, comparecer com a documentação incompleta será, automaticamente, 
eliminado do cadastro de candidatos classificados nesta Seleção Pública Simplificada.  

8.9. O candidato deverá manter seu endereço e telefone atualizado por meio de 
correspondência ou por meio de protocolo na Secretaria Municipal de Administração, Praça 
Bernardino de Lima, 80, Bairro Centro, Nova Lima/MG, CEP 34.000-000. 

8.10. Será de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não 
atualização dos dados pessoais, conforme especificado no item 8.9 deste Edital.  

8.11. Toda informação referente a esta Seleção Pública Simplificada, será fornecida pelo Depto 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração pelo e-mail 
dpessoal@pnl.mg.gov.br. 

8.12. A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e o 
compromisso de aceitar as condições desta Seleção Pública Simplificada, tais como se acham 
estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.  

8.13. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer informações 
complementares, retificações e ou erratas relativas a esta Seleção Pública Simplificada que 
vierem a ser publicadas pela Prefeitura no Quadro de Publicação Oficial dos Atos da Prefeitura 
Municipal de Nova Lima à Praça Bernardino de Lima nº 80 – Bairro Centro – CEP: 34.000-000 
e disponibilizados no site www.novalima.mg.gov.br. 

8.14. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, pelo site da Prefeitura de Nova 
Lima, www.novalima.mg.gov.br, ou no Quadro de Publicação Oficial dos Atos da Prefeitura 
Municipal de Nova Lima à Praça Bernardino de Lima nº 80 – Bairro Centro – CEP: 34.000-000, 
a publicação de todas as informações e atos referentes à Seleção Pública Simplificada.  

8.15. Não serão fornecidos quaisquer documentos comprobatórios de classificação, atestados, 
certificados nesta Seleção Pública Simplificada, valendo, para esse fim, as respectivas 
publicações.  

8.16. Ficará responsável a Prefeitura de Nova Lima, após a homologação do certame, pela 
guarda do material relativo à Seleção Pública Simplificada – notadamente os eventuais 
recursos interpostos, pelo prazo mínimo de 06 anos, seguindo as normas do Conselho 
Nacional de Arquivos – CONARQ, sem prejuízo do cumprimento de outros prazos aplicáveis à 
guarda da documentação remanescente, para fins de fiscalização dos atos de admissão pelos 
órgãos públicos responsáveis.  

8.17. O estagiário terá direito a bolsa e vale transporte, conforme estabelecido no Anexo II 
deste Edital.  

8.17.1. O contrato de estágio não estabelecerá direito à: auxílio alimentação, cesta básica, 
plano de Saúde e FGTS.  

8.17.2. Nos termos do disposto no art. 3º, da Lei nº 11.788/08, o estágio não criará vínculo 
empregatício de qualquer natureza entre o estagiário e o Município de Nova Lima.  

8.18. A carga horária semanal será de 30 (trinta) horas, sendo que os estagiários deverão 
realizar 05 horas diárias de segunda-feira a sexta-feira e 05 (cinco) horas reservadas aos 
sábados letivos e escolares conforme Calendário Escolar da Secretaria Municipal de 
Educação.  

8.19. O candidato convocado para a vaga de estágio deverá assinar o termo de compromisso 
de estágio com a Prefeitura Municipal de Nova Lima, conforme modelo, especificado no 
ANEXO IV deste edital.  
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8.20. Será responsabilidade do candidato convocado, providenciar a celebração do convênio 
entre a Prefeitura de Nova Lima e a sua Instituição de Ensino, nos termos do modelo do 
ANEXO IV deste edital.  

8.21. O candidato convocado somente poderá assumir a vaga de estágio após, comprovar 
todos os requisitos elencados no item 2 e seus subitens e atender as obrigações elencadas 
nos subitens 9.19 e 9.20.  

8.22. Os contratos de estágio por prazo determinado extinguir-se-ão:  

a) pelo término do prazo contratual;  

b) por iniciativa da administração pública;  

c) por iniciativa do estagiário;  

d) por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Nova Lima, mediante ficha de 
Avaliação de Desempenho.  

8.23. Integram este Edital os seguintes Anexos:  

a) ANEXO I - Quadro de Vagas;  

b) ANEXO II - Atribuições dos Estagiários, Carga Horária e Bolsa;  

d) ANEXO III– Modelo de termo de compromisso entre Estagiário e a Prefeitura de Nova 
Lima;  

e) ANEXO IV – Modelo de Convênio de Estágio entre a Prefeitura Municipal de Nova 
Lima e a Instituição de Ensino.  

 

 

Nova Lima, 26 de Novembro de 2015.  

 

 

Secretário Municipal de Educação 

Prefeitura de Nova Lima  
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ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 

 

Função Curso Requerido
2
 Vagas

1
 Turno

4
 

Total 
de 

Vagas 

Reservada 
aos 

Deficientes
3
 

Ampla 
Concorrência 

Cadastro 
Reserva 

1) Apoio na Educação 
Infantil - 0 a 3 anos 
(Creche) 

Pedagogia, ou 
Normal Superior; ou 

Normal Ensino 
Médio 

(Normal/Magistério) 

54 
Manhã 

ou 
Tarde 

130 13 117 SIM 

2) Apoio e 
atendimento 
especializado aos 
alunos com deficiência 
matriculados em 
qualquer etapa da 
educação Básica 
(Educação Infantil e 
Ensino Fundamental) 
ou Educação de 
Jovens e Adultos 

Normal Superior ou 
Pedagogia 

66 

Manhã 
ou 

Tarde 
ou 

Noite 

3) Apoio e 
atendimento 
especializado aos 
alunos com deficiência 
matriculados em 
qualquer etapa da 
educação Básica 
(Educação Infantil e 
Ensino Fundamental) 
ou Educação de 
Jovens e Adultos 

Técnico de 
Enfermagem 

10 

Manhã 
ou 

Tarde 
ou  

Noite 

¹ Todas as vagas são para estágio na Secretaria Municipal de Educação. Os candidatos serão 
convocados dentro do número de vagas previsto neste edital, obedecendo rigorosamente à ordem 
de classificação. O candidato quando convocado para se manifestar acerca de sua contratação, 
poderá dela desistir, definitiva ou temporariamente. Em caso de desistência temporária, o candidato 
renuncia à sua nomeação naquele momento e passa a se posicionar em último lugar na lista dos 
classificados, aguardando nova convocação, que poderá ou não se efetivar dentro do prazo de 
validade da Seleção Pública Simplificada.  

2 Os alunos do Curso Normal Ensino Médio (Normal/Magistério) somente poderão ocupar as vagas 
destinadas à Educação Infantil. Os alunos dos cursos de Pedagogia ou Normal Superior poderão 
assumir as funções 1 - Apoio na Educação infantil ou 2- Apoio e atendimento especializado aos 
alunos com deficiência, a critério da Secretaria Municipal de Educação. 

³ As vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência que não forem providas por falta 
de candidatos, por perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita 
observância da ordem de classificação. 

4 As vagas serão ofertadas nos turnos da manhã, tarde e noite, conforme interesse da Secretaria de 
Municipal de Educação de Nova Lima 
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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS, CARGA HORÁRIA E BOLSA 

 

Estágio Atribuições Carga Horária Bolsa e 
Benefício 

Estudantes do curso 
de Normal  Ensino 
Médio 
(Normal/magistério) 

Apoio e Auxílio em geral nas 
atividades Educativas e 
Pedagógicas exclusivamente 
das etapas da Educação 
Infantil (0 a 3 anos- Creche); 

30 horas semanais. 
Sendo que os 
estagiários deverão 
realizar 05 horas 
diárias de segunda-
feira a sexta-feira e 05 
horas reservadas aos 
sábados letivos e 
escolares conforme 
Calendário Escolar da 
Secretaria Municipal 
de Educação. 

Salário 
Mínimo + Vale 

transporte 

Estudantes do curso 
de Pedagogia ou 
Normal superior  

Apoio, auxílio em geral e 
atendimento especializado 
aos alunos com deficiência 
nas atividades Educativas e 
Pedagógicas que perpassam 
as etapas da Educação 
Básica (Educação Infantil e 
Ensino Fundamental), 
Educação de Jovens e 
Adultos e Educação 
Inclusiva.  

30 horas semanais. 
Sendo que os 
estagiários deverão 
realizar 05 horas 
diárias de segunda-
feira a sexta-feira e 05 
horas reservadas aos 
sábados letivos e 
escolares conforme 
Calendário Escolar da 
Secretaria Municipal 
de Educação.  

Salário 
Mínimo + Vale 

transporte 

Estudantes do curso 
de Técnico de 
Enfermagem 

Apoio, auxílio em geral, 
assessoria aos cuidados de 
higiene pessoal e 
atendimento especializado 
aos alunos com deficiência 
nas atividades Educativas e 
Pedagógicas que perpassam 
as etapas da Educação 
Básica (Educação Infantil e 
Ensino Fundamental), 
Educação de Jovens e 
Adultos e Educação 
Inclusiva,  

30 horas semanais. 
Sendo que os 
estagiários deverão 
realizar 05 horas 
diárias de segunda-
feira a sexta-feira e 05 
horas reservadas aos 
sábados letivos e 
escolares conforme 
Calendário Escolar da 
Secretaria Municipal 
de Educação. 

Salário 
Mínimo + Vale 

transporte 
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ANEXO III 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ESTAGIÁRIO E A PREFEITURA DE 
NOVA LIMA 

 

Termo de Compromisso que entre si celebram e  

o Município de Nova Lima e o(a) estudante  

_______________________________________  

com a interveniência da  

_____________________________________  

(Instituição de Ensino), para a realização de  

Estágio não obrigatório).  

 

O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º _______________________, neste ato representada por seu Prefeito 
_________________________, brasileiro, _________, inscrito no CPF nº ________________, 
portador do R.G. nº ____________________SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade, 
doravante nesta ato denominado MUNICÍPIO e de outro lado, o(a) estudante 
____________________________________, R.G nº ................ , CPF  

nº_________________, residente e domiciliado na Rua ____________________nº _____CEP 
nº ___________, Bairro______________, Município de _____________ , Estado de Minas 
Gerais, Telefone nº_________, cursando o__________período do Curso de ______________, 
matrícula nº _________________,  

doravante denominado(a) ESTAGIÁRIO(A), acordam em firmar o presente Termo de 
Compromisso, com a interveniência e anuência da ____________________________ 
(INSTITUIÇÃO DE ENSINO ), inscrita no CNPJ sob o nº 
_______________________________, com sede na 
___________________________________, nº____________, CEP nº _____________, 
____________________, Município de _______________, ________________, doravante 
denominada XXXXXX, neste ato, por intermédio de sua (Escola/Faculdade.), sendo 
representada por seu Diretor, Prof. ________________________________________, R.G. nº 
___________________, CPF nº ________________, sujeitando-se os partícipes, ao disposto 
na Lei nº 11.788/08, e nas demais disposições aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto  

Constitui objeto do presente Termo de Compromisso a formalização da relação entre o 
MUNICÍPIO e o(a) ESTAGIÁRIO(A), visando, unicamente, possibilitar a realização da atividade 
de estágio não obrigatório.  

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Planejamento, Acompanhamento e Execução  

Para proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem em termos de treinamento 
prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, o estágio, 
como procedimento didático-pedagógico planejado em conformidade com as especificidades 
do Curso, deverá ser acompanhado e executado de acordo com a programação estabelecida 
no Plano de Atividades, que será incorporado ao presente Termo, por meio de aditivos, à 
medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do ESTAGIÁRIO.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - Do Seguro  

O(A) ESTAGIÁRIO(A) estará segurado(a) contra riscos de acidentes pessoais pela Apólice de 
Seguro nº _________________, que o MUNICÍPIO mantém com a Seguradora 
__________________________.  

CLÁUSULA QUARTA - Do Vínculo Empregatício  

Nos termos do disposto no art. 3º, da Lei nº 11.788/08, o estágio não criará vínculo 
empregatício de qualquer natureza entre o(a) ESTAGIÁRIO(A), o MUNICÍPIO e a Instituição de 
Ensino.  

CLÁUSULA QUINTA - Da Bolsa de Estágio  

O MUNICÍPIO concederá ao ESTAGIÁRIO uma bolsa no valor de R$ 
___________________(_______________), corresponde à 01 (um) salário mínimo vigente, 
que será paga mensalmente e terá por base de cálculo o número de horas efetivamente 
dedicadas às atividades de estágio.  

Parágrafo Único – Além da bolsa referida no caput, o ESTAGIÁRIO receberá, do MUNICÍPIO, 
vale-transporte, no valor de R$ ______(______________________________).  

CLÁUSULA SEXTA - Do Prazo do Estágio  

Fica compromissado que o estágio terá duração de ______ (________) meses, tendo início em 
_____ / ______ / __________ e término em __________ /______ /_______  

Parágrafo 1º O prazo de duração do estágio poderá ser prorrogado, mediante  

Termo Aditivo, não podendo, contudo, sua duração exceder a 02 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de ESTAGIÁRIO portador de deficiência.  

Parágrafo 2° Fica assegurado ao (a) ESTAGIÁRIO (A) que desenvolva estágio com duração 
igual ou superior a 1 (um) ano recesso remunerado de 30 (trinta) dias ou proporcional nos 
casos de estágio inferior a 1 (um) ano, preferencialmente no período de férias escolares.  

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Carga Horária da Jornada de Atividades  

O(A) ESTAGIÁRIO(A) deverá cumprir 30 (trinta) horas de jornada de atividades de estágio por 
semana, de segunda a sexta-feira, com carga de 05 (cinco) horas por dia e 05 (cinco) horas 
nos sábados letivos e escolares em período compatível com o seu horário escolar.  

Parágrafo único. A carga horária diária e semanal para a realização do estágio poderá ser 
alterada, quando não prejudicar o horário escolar do (a) ESTAGIÁRIO(A), conforme as normas 
pertinentes e de acordo com a conveniência da Instituição de Ensino e do MUNICÍPIO.  

CLÁUSULA OITAVA - Do Local e Horário do Estágio  

As atividades a serem cumpridas serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação e ou 
nas Unidades Escolares do Município de Nova Limas e deverão ser desenvolvidas no(a) 
(local), e, em conformidade com os termos da Cláusula Sétima, o(a) ESTAGIÁRIO(A) deverá 
prestar 30 (trinta) horas de estágio por semana, de segunda a sexta-feira e sábados letivos, 
com carga de 05 (cinco) horas por dia, no horário de ____ às _____horas.  

CLÁUSULA NONA – Supervisão, Acompanhamento e Avaliação  

I - Do MUNICÍPIO  

a) acompanhar e supervisionar o(a) ESTAGIÁRIO(A) na execução de atividades, no ambiente 
de trabalho, por intermédio do(a) Sr(a). ___________________, Profissional de seu quadro de 
pessoal com a função de Supervisor de Estágio;  
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b) proporcionar todas as oportunidades e condições necessárias para o pleno cumprimento das 
metas previstas no Plano de Atividades;  

c) enviar à Instituição de Ensino, relatório de atividades, com periodicidade mínima de 06 (seis) 
meses, com vista obrigatória ao relatório pelo ESTAGIÁRIO, manifestando sobre o 
desenvolvimento do estágio e o desempenho do ESTAGIÁRIO;  

d) emitir Declaração de Estágio, que conterá os dados de identificação, o período da prestação 
da atividade de estágio e a carga horária total.  

II – Do (a) ESTAGIÁRIO (A)  

a) manter conduta ética, obedecer às normas internas do MUNICÍPIO e preservar o sigilo das 
informações a que tiver acesso;  

b) cumprir as atividades programadas;  

c) elaborar, assinar e entregar relatório de atividades ao Orientador de Estágio, no prazo de 6 
(seis) meses.  

d) comunicar, de imediato e por escrito, a ocorrência de qualquer fato relevante relacionado à 
realização do estágio e, da mesma forma, a interrupção, suspensão ou cancelamento de sua 
matrícula na Instituição de Ensino.  

III – Da Instituição de Ensino  

a) responsabilizar-se, para que a atividade de estágio seja realizada como procedimento 
didático-pedagógico;  

b) coordenar e orientar, na qualidade de interveniente, por intermédio do Sr(a). Professor(a) 
_____________________, servidor(a) de seu quadro de pessoal docente com a função de 
Orientador de Estágio, o desenvolvimento das atividades programadas e avaliar o rendimento 
do(a) ESTAGIÁRIO(A), com base em relatórios e parâmetros inerentes à formação escolar e à 
habilitação profissional;  

c) observar o cumprimento da legislação e demais disposições sobre o estágio.  

CLÁUSULA DÉCIMA - Do Desligamento  

Ocorrerá o desligamento do(a) ESTAGIÁRIO (A):  

a) automaticamente, ao término do estágio;  

b) a qualquer tempo, no interesse da Administração;  

c) por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Nova Lima, mediante ficha de 
avaliação de Desempenho;  

d) a pedido do(a) ESTAGIÁRIO(A);  

e) em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido neste Termo de 
Compromisso; 

f) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias, consecutivos 
ou não, no período de 01 (um) mês, ou por 30 (trinta) dias durante todo o período do estágio;  

g) pela conclusão ou abandono do curso, trancamento de matrícula ou transferência para outra 
Instituição de Ensino;  

h) por conduta incompatível com a exigida pela administração do MUNICÍPIO.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Foro  
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As questões oriundas deste instrumento serão resolvidas de comum acordo entre as partes, 
observadas as normas de direito público, ficando eleito o Foro de Nova Lima, Estado de Minas 
Gerais  

E, por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente Termo Compromisso, em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.  

Nova Lima, ......... de ......................... de 2015.  

 

________________________________________  

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA  

_____________________________________________  

ESTAGIÁRIO(A)  

 

_____________________________________________  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

 

 

TESTEMUNHAS:  

1)__________________________________________________  

2)__________________________________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE CONTRATO DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
LIMA E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

CONVÊNIO QUE CELEBRAM, ENTRE SI, O MUNICÍPIO  

DE NOVA LIMA E A ___________________________,  

VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO  

NÃO OBRIGATÓRIO,  

AOS ALUNOS DA REFERIDA DA INSTITUIÇÃO, JUNTO  

A ESTA MUNICIPALIDADE.  

 

Pelo presente instrumento de Convênio n.º ________________________, vinculado ao 
processo Administrativo Nº ________________________, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA 
LIMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
_______________________, neste ato  

representada por seu Prefeito _________________________, brasileiro, _________, inscrito 
no CPF nº ________________, portador do R.G. nº ____________________SSP/MG, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante nesta ato denominado MUNICÍPIO, e de outro 
lado a __________________________, com natureza jurídica de autarquia, inscrita no 
CNPJ/MF nº _______________________, com sede na _________________________, 
telefone (__)____________, neste ato representada pelo seu Diretor do Campus de 
______________Sr(a). _____________________________, doravante denominado 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, firmam o presente convênio, regido pelas Lei Federal nº 
11.788/2008 e, observadas as alterações posteriores, e pelas seguintes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O presente convênio tem por objetivo propiciar a oportunidade de estágio aos alunos da 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, nas dependências da administração direta, indireta, autárquica e 
fundacional do MUNICÍPIO, visando o aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a 
vida cidadã e para o trabalho e promover a integração INSTITUIÇÃO DE ENSINO-
COMUNIDADE.  

I. A aceitação de estagiários, para o exercício das atividades de estágio não configurará, em 
qualquer hipótese, vínculo empregatício com o Município, que fica desobrigado do recolhimento 
de encargos sociais e trabalhistas, observando ao Art. 3º da Lei nº 11.788/2008.  

II. A INSTITUIÇÃO DE ENSINO e o MUNICÍPIO elaborarão, sempre que se fizer necessário, 
plano de atividades a serem desenvolvidas pelos alunos em estágio.  

III. As vagas serão ofertadas nos turnos da manhã, tarde e noite, conforme necessidade e 
interesse da Secretaria de Municipal de Educação de Nova Lima, sendo compatível com as 
atividades escolares, atendendo Art. 10 da Lei Federal 11.788/2008. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  

I. Celebrar termo de compromisso com o aluno e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, indicando as 
condições de adequação do estágio à proposta do curso à etapa e modalidade da formação do 
aluno e ao horário e calendário, elaborando plano de atividades do estagiário a ser 
apresentado ao supervisor do estágio;  
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II. Encaminhar, anualmente, os projetos pedagógicos dos cursos abrangidos para o 
desempenho de estágios;  

III Em conjunto com o MUNICÍPIO, atribuir ao estagiário tarefas compatíveis com a natureza de 
seu curso;  

IV. Dar orientações adequadas, visando atender às necessidades do estágio e do estagiário, 
da equipe de trabalho e dos usuários do serviço.  

V. Comunicar a unidade concedente, por escrito, qualquer ocorrência que implique o 
desligamento do estagiário;  

VI. Exigir do educador a apresentação periódica, em prazo não superior a 06 (seis) meses, do 
relatório de atividades;  

VIII. Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso de Estágio,  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO:  

I. Oferecer as condições físicas necessárias para o desenvolvimento do estágio;  

II. Aceitar em suas dependências o supervisor acadêmico (docente designado pela 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO para trabalhos de supervisão, avaliação do estágio e outros que se 
fizerem necessários ao fiel cumprimento do objeto deste convênio);  

III. Comunicar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, por meio do supervisor acadêmico, qualquer 
irregularidade na realização do estágio;  

IV. Em conjunto com a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, atribuir ao estagiário tarefas compatíveis 
com a natureza de seu curso, de acordo com as atividades previstas no plano de estágio, no 
impresso de Solicitação de Estágio, bem como elaborar escala de atividades do aluno e 
controle de freqüência, adequando-as ao processo de trabalho da unidade de serviço.  

V. A elaboração do Termo de Compromisso, que será preenchido e assinado em 4 (quatro) 
vias, pelo Município, a Instituição de Ensino e pelo aluno, zelando por seu cumprimento, antes 
do início do período de estágio.  

VI. O MUNICIPIO se responsabilizará pelo pagamento de uma bolsa no valor de 01 (um) 
salário mínimo e vale transporte no valor de R$ ______ (____________) e de seguro contra 
acidentes pessoais ao aluno em atividades de estágio junto ao MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS ESTÁGIARIOS:  

I. A jornada de estágio será de 30 (trinta) horas, sendo que os estagiários deverão realizar 05 
horas diárias de segunda-feira a sexta-feira e 05 (cinco) horas reservadas aos sábados letivos 
e escolares conforme Calendário Escolar da Secretaria Municipal de Educação.  

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os alunos e docentes da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, quando da sua permanência nas 
dependências da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação ou nas Escolas da 
rede Municipal, ficarão sujeitos às normas internas do MUNICÍPIO.  

I. Fica estabelecido que o comportamento inadequado por parte dos alunos e docentes da 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ensejará o imediato afastamento dos mesmos das dependências 
dos órgãos da Administração direta e indireta do Município, seguindo-se de avaliação conjunta 
de eventuais fatos em que estejam envolvidos, a ser realizada pela administração do 
MUNICÍPIO e pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO;  

II. O MUNICÍPIO fica desobrigado do pagamento de qualquer importância financeira a 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a qualquer título, bem como despesas inerentes ao processo de 
ensino-aprendizagem, originado deste convênio.  
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III. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 
06(seis) meses, o período de recesso de 15 (quinze) dias, e deverá ser remunerado quando o 
estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação, sendo vedada a sua conversão em 
pecúnia.  

CLÁUSULA SEXTA – VIGENCIA DO TERMO DE CONVÊNIO  

O presente convênio tem prazo de vigência de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante vontade expressa das partes, até o limite de 
60 (sessenta) meses, após a deliberação da Prefeitura a por meio de Termo Aditivo.  

Parágrafo Único - A duração do estágio na Administração direta e indireta do Município não 
poderá exceder 2 (dois) anos, por estagiário, exceto quanto se tratar de estagiário portador de 
deficiência física.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES E DENUNCIAS  

I. O presente Termo poderá ser alterado ou modificado a qualquer momento, mediante Termo 
Aditivo, desde que as referidas alterações tenham por fim atender a finalidade institucional.  

II. O presente Termo poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, ou rescindido, 
unilateralmente, pelo Município, nos casos de descumprimento de qualquer disposição deste 
termo ou por razões de interesse público, desde que precedida de comunicação formal da 
parte interessada, em prazo nunca inferior a 60 (sessenta) dias. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO  

As questões oriundas deste instrumento serão resolvidas de comum acordo entre as partes, 
observadas as normas de direito público, ficando eleito o Foro de Nova Lima, Estado de Minas 
Gerais.  

E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
juntamente com as testemunhas abaixo, para que se produzam os efeitos de fato e de direito.  

Nova Lima, ......... de ......................... de 2015.  

________________________________________  

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA  

 

________________________________________________  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

TESTEMUNHAS:  

 

1)__________________________________________________  

 

2)__________________________________________________ 


