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DECRETO Nº 67/2019, DE 06 DE MARÇO DE 2019 
 
 

INSTITUI O REGULAMENTO PARA A 
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE 
ESTÁGIO REMUNERADO, NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

LUIZ CLOVIS DAL PIVA, Prefeito do Município de Guatambu, Estado de Santa Catarina, no 

uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no inciso IV, do artigo 72, da Lei 

Orgânica do Município.  

 

DECRETA: 
 

Seção I  
Disposições Gerais 

 
Art. 1º Fica instituído o regulamento para a realização de Processo Seletivo Simplificado no 
âmbito da Administração do Poder Executivo Municipal, para a realização de estágio 
remunerado, devidamente autorizado pela Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008, e pela Lei Municipal nº 108, de 18 de setembro de 2017.  
 
Art. 2º Durante as fases do Processo Seletivo Simplificado serão observados os princípios 
estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal.  
 
Art. 3º O Processo Seletivo Simplificado será realizado em conformidade com a Constituição 
Federal e Leis Municipais que dispuserem sobre as matérias relacionadas, observando-se o 
seguinte: 
 
I - ampla publicidade, por meio de edital de Processo Seletivo Simplificado, no órgão oficial 
do Município, átrio público e site oficial do executivo;  
II - recebimento das inscrições dos interessados que preencham os requisitos legais e as 
exigências do edital.  
 
Art. 4º A contagem dos prazos constantes neste decreto e aqueles a serem definidos no 
edital observarão o disposto na legislação municipal vigente.  
 
Art. 5º O Processo Seletivo Simplificado será executado e coordenado pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes do município.  
 
Art. 6º O Processo Seletivo Simplificado consistirá em:  

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/m/mostardas/lei-ordinaria/2009/248/2481/lei-ordinaria-n-2481-2009-autoriza-o-poder-executivo-a-celebrar-convenio-com-o-centro-de-integracao-empresa-escola-do-rio-grande-do-sul-ciee-rs-e-da-outras-providencias
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I - apresentação de documentos necessários à inscrição;  
II - avaliação de matrícula e frequência, e aproveitamento, comprovado através de grade 
curricular, referente às disciplinas cursadas pelo estudante candidato; 
III - constatação do período em que está matriculado o candidato; 
IV - celebração de termo de compromisso entre educando, a parte concedente do estágio e 
a instituição de ensino.  
 
Art. 7º Os interessados deverão apresentar junto à Secretaria de Administração e Fazenda 
do município, setor de Recursos Humanos - RH, a seguinte documentação para promoção de 
sua inscrição:  
 
I - fotocópia do Registro de Identidade e Cadastro de Pessoa Física;  
II - comprovante de residência do candidato, com declaração de residência pelo titular, 
quando for o caso.  
III - atestado de matrícula e frequência em documento oficial da instituição de ensino e com 
assinatura da mesma;  
IV - grade curricular contendo o seu aproveitamento durante o período imediatamente 
anterior a sua inscrição.  
 
Parágrafo único. Será concedido ao candidato, formalizada a inscrição, o comprovante 
devidamente rubricado.  
 
Art. 8º Serão requisitos mínimos para a inscrição ao Processo Público de Seleção:  
 
I - ser brasileiro;  
II - estar matriculado no ano letivo correspondente ao período do Edital e frequentando 
regularmente o curso.  
III - ser estudante do nível abrangido pelo instrumento convocatório.  
 
 

Seção II  
Do Edital de Processo Seletivo Simplificado 

 
Art. 9º O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente 
no Paço Municipal, no site oficial do Município, sendo o seu extrato veiculado, ao menos 
uma vez, no órgão oficial de publicação ou jornal local, no mínimo 10 (dez) dias antes do 
encerramento das inscrições.  
 
Art. 10 Constarão do edital de abertura, no mínimo, as seguintes informações:  
 
I – Curso de formação, especificação do órgão solicitante e áreas de atuação; 
II - identificação das vagas a serem preenchidas nos devidos níveis de necessidade, com a 
previsão de início do estágio;  
III - o valor da bolsa auxílio estágio correspondente à carga horária e ao nível ou área de 
ensino; 
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IV - indicação dos locais, horários, procedimentos e datas de início e encerramento das 
inscrições dos candidatos interessados à vaga;  
V - requisitos mínimos para a inscrição;  
VI - método de avaliação e classificação.  
 
Art. 11 O requerimento de inscrição implica na aceitação pelo candidato das normas 
estabelecidas neste Decreto e no Edital respectivo, assim como na lei específica que originar 
e ou disciplinar os termos a serem aplicados no auxílio estágio remunerado.  
 
§ 1º Eventuais impugnações do edital deverão ser dirigidas a Secretaria de Administração e 
Fazenda para avaliação e julgamento, no prazo de até 2 (dois) dias úteis antes do término do 
período das inscrições.  
 
§ 2º Em casos omissos ou divergentes, poderá a responsável pelo certame encaminhar ao 
Setor Jurídico do município para emissão de parecer prévio e subsídio para avaliação de 
recurso/impugnação. 
 

 
Seção III  

Das Inscrições e do Resultado Preliminar 

 
Art. 12 O prazo de vigência do período das inscrições não será inferior a 10 (dez) dias. 
 
§ 1º Não serão aceitas inscrições fora de prazo e de local determinado em edital.  
 
§ 2º As inscrições serão gratuitas.  
 
Art. 13 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado o candidato deverá preencher os 
requisitos e apresentar os documentos exigidos no edital, preencher e assinar ficha de 
inscrição disponibilizada no ato pela Secretaria de Administração e Fazenda, através do setor 
de Recursos Humanos.  
 
§ 1º Somente serão admitidas inscrições pessoais, a serem efetivadas diretamente pelos 
candidatos ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular 
de mandato com poderes especiais.  
 
§ 2º As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo o Município do direito de excluir do processo de seleção aquele que 
não preencher os dados solicitados de forma completa e correta, ou eliminado, caso 
constatado fraude de qualquer natureza, independentemente da fase em que este se 
encontre, ou terá seu termo de compromisso de estágio rescindido.  
 
Art. 14 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas procedidas pela 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, será o resultado preliminar publicado no Paço 
Municipal, e site oficial do Município.  
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     Seção IV  
Dos Recursos 

 
Art. 15 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes, uma única vez, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados da data de publicação do resultado preliminar.  
 
§ 1º O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido 
recursal. 
 
§ 2º Será possibilitada vista da análise das grades curriculares, na presença de responsável, 
permitindo-se anotações.  
 
§ 3º A lista final de selecionados será publicada no Paço Municipal e em meio eletrônico.
  
 

Seção V  
Da Classificação e do Exercício 

 
Art. 16 Concluídas todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado, será homologado o 
resultado final, com classificação separadamente por curso e por ordem decrescente da 
média das notas constantes na grade curricular.  
 
§ 1º Como critério de classificação será utilizada a média das notas obtidas durante o 
período imediatamente anterior a sua inscrição.  
 
§ 2º O critério para cálculo das médias obedecerá à tabela abaixo: 

 ____________________________________________________________________________ 
|    GRADE CURRICULAR    |  GRADE CURRICULAR ANUAL | GRADE CURRICULAR MODULAR| 
|        SEMESTRAL           |                          |                         | 
|=============================|============================|=========================| 
|PELA  MÉDIA DAS MATÉRIAS  |PELA  MÉDIA DO ÚLTIMO ANO|PELA  MÉDIA  DOS  MÓDULOS| 
|DO ÚLTIMO SEMESTRE         |LETIVO                   |CONCLUÍDOS               | 
|___________________________|_____________________________|____________________________| 

§ 3º A classificação final será computada considerando-se a maior média obtida pelas notas 
atingidas pelo candidato durante o período curricular concluído.  
 
§ 4º O rendimento escolar deverá ser comprovado através de documento oficial da 
instituição de ensino, emitido em papel timbrado ou constando CNPJ da mesma, carimbo e 
assinatura do responsável pela emissão.  
 
§ 5º O processo seletivo terá validade de 6 (seis) meses, a contar de sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, mediante Decreto Municipal.  
 
Art. 17 A classificação obedecerá à classificação final obtida pelos candidatos no processo 
seletivo a ser realizada através de edital fixado no átrio municipal e comunicação ao 
candidato via telefone ou e-mail.  
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§ 1º O candidato aprovado e interessado na celebração do Termo de Compromisso deverá 
apresentar-se na data, horário e local estabelecido, considerando-se até 48 (quarenta e oito) 
horas o prazo máximo para comparecimento.  
 
§ 2º A não apresentação na data, horário e local estabelecido será considerado como 
desistência da vaga, sendo o candidato deslocado para o final da lista.  
 

 
Seção VI  

Dos Critérios de Desempate 

 
Art. 18 Verificada a ocorrência de empate na classificação, terá preferência na ordem 
classificatória, sucessivamente, o candidato que:  
 
I - tiver maior idade;  
II - tiver o maior número de disciplinas concluídas.  
 
Art. 19 Persistindo o empate, a preferência será definida por sorteio em ato público, 
reduzido a termo e assinada pelos presentes.  
 
Parágrafo único. O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes, mediante comunicação no órgão oficial do Município ou 
em meio eletrônico dos candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, 
correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, 
com antecedência de, pelo menos, 12 (doze) horas.  
 

 
Seção VII  

Do Acompanhamento e Avaliação dos Estagiários 

 
Art. 20 O Município, através de supervisor de atividades competente, objetivando garantir o 
resultado efetivo e eficiente, realizará o acompanhamento e a avaliação dos estagiários, 
levando-se em consideração à área do auxílio estágio.  
 
Art. 21 A avaliação será realizada conforme os critérios de:  
 
I - Pontualidade;  
II - Assiduidade;  
III - Disciplina;  
IV - Eficiência;  
V - Responsabilidade;  
VI - Relacionamento.  
 
Art. 22 A avaliação dos estagiários ocorrerá de forma semestral, conforme modelo 
disponibilizado pela Secretaria de Administração e Fazenda, e efetuada pelo supervisor, que 
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deverá colher a manifestação do avaliado.  
 

 
Seção VIII  

Da Rescisão Contratual 

 
Art. 23 Poderá ser rescindido o termo de compromisso, unilateralmente pela Administração, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, quando o estagiário:  
 
I - descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas no Edital de Processo 
Seletivo ou no instrumento de contratação da prestação de serviço;  
II - obtiver avaliação insatisfatória nos termos do termo de compromisso;  
III - desistir do serviço para qual foi selecionado;  
IV - apresentar, a qualquer tempo, na vigência do respectivo instrumento de compromisso, 
documentos que contenham informações inverídicas;  
V - não zelar pelos equipamentos e pelo material disponibilizados para realização do 
trabalho; 
VI - afastar-se do local da prestação do serviço, mesmo temporariamente, sem razão 
fundamentada ou notificação prévia do superior hierárquico;  
VII - atuar em desacordo com os princípios do respeito e da moral, individual, social e 
profissionalmente; 
VIII - não obtiver aproveitamento de pelo menos 60% (sessenta por cento) das disciplinas 
cursadas. 
IX - tiver falta não justificada pelo período de 03 (três) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias 
intercalados no período contratado, sem prejuízo dos descontos correspondentes.  
 
Art. 24 O estagiário poderá solicitar rescisão de seu termo de compromisso, observada a 
comunicação com 15 (quinze) dias de antecedência, sob pena de multa.  
 
§ 1º A multa será estabelecida no valor do período de 15 (quinze) dias de auxílio estágio, a 
ser descontado na rescisão do termo.  
 
§ 2º Havendo rescisão por acordo entre as partes, a multa referida no § 1º será dispensada. 
 

 
Seção IX  

Das Disposições Finais 

 

Art. 25 A homologação definitiva do certame, e classificação final será publicada no átrio 

público do Município, assim como em meio eletrônico, para fins de publicidade do ato.  

 

Art. 26 A jornada de trabalho de atividade do estagiário será definida de acordo com o 

disposto pela Lei Federal 11.788/08, de 25 de setembro de 2008 e Lei Complementar 

Municipal nº 108/17, de 18 de setembro de 2017.  
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Art. 27 O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu 

representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da 

instituição de ensino.  

 

Art. 28 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

Guatambu/SC, 06 de março de 2019.  

 

                                                                                      LUIZ CLOVIS DAL PIVA  

                                                                                         Prefeito Municipal  

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

  


