
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 001 / 2022

que dispõe sobre

DISPÕE  SOBRE  O  PROGRAMA  DE

ESTÁGIO  DE  ESTUDANTES  DO

ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-

GRADUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DE GUAXUPÉ/MG, NA FORMA DA LEI

FEDERAL  N.º  11.788,  DE  25  DE

SETEMBRO DE 2008

A Mesa Diretora da Câmara Municipal  de  Guaxupé,  Estado de Minas Gerais,  a

Câmara Municipal de Guaxupé aprovou e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art. 1.º - A Câmara Municipal de Guaxupé/MG, pelo programa de estágio,
poderá  admitir,  por  meio  de  convênio  e  sem  vínculo  empregatício,  estudantes
regularmente  matriculados  no  ensino  em  instituições  de  Educação  Superior,
devidamente reconhecidos pelo MEC.

Art.  2.º  -  Compreende-se  por  estágio,  o  ato  educativo  supervisionado,
desenvolvido  no  ambiente  de  trabalho,  visando  à  preparação  para  o  trabalho
produtivo  de  estudantes  que  estejam  frequentando  o  ensino  em  instituições  de
educação superior e de educação profissional.

§ 1.º - O estágio a ser fornecido pela Câmara Municipal de Guaxupé/MG
para atendimento a seus órgãos e setores,  poderá ser  para estudantes da rede
pública e ou particular de ensino, e podendo ser conceituado como: 

I – estágio de graduação, para ensino superior de graduação; e 
II – estágio de pós-graduação, para ensino superior de pós-graduação. 
§ 2.º - O estágio poderá ser exercido em qualquer setor ou órgão da Câmara

Municipal de Guaxupé/MG que tenha efetiva condição de proporcionar experiência
prática na linha de formação do estagiário. 

§ 3.º - Poderão estagiar, estudantes com, no mínimo, 17 (dezessete) anos
de idade completos.

§ 4.º - Aplica-se as atividades de estágio, no que couber, o disposto na Lei
Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Art. 3.º - O programa de estágio possui os seguintes objetivos:
I - contribuir efetivamente para a inserção do jovem no mundo do trabalho;



II  -  possibilitar  o  acesso  ao  estágio  a  um maior  número  de  estudantes,
despertando neles o interesse pelas carreiras públicas;

III  -  propiciar  aos  estudantes  adequada  complementação  da  formação
escolar  e  o  desenvolvimento  de  seus  talentos  potenciais,  favorecendo  o  futuro
exercício das atividades das respectivas profissões;

IV - promover a participação do setor público no processo de aprimoramento
do ensino.

Art. 4.º - A Câmara Municipal de Guaxupé/MG para os fins legais promoverá
a formação de uma Comissão Especial,  composta por 03 (três) integrantes, sem
caráter  remuneratório,  formados por  integrantes dos seguintes setores:  Recursos
Humanos, Diretoria Administrativa e Financeira e Diretoria de Assuntos Legislativos,
para que estes promovam a edição de competente Edital, o qual será publicado no
site  oficial  da entidade,  assim como em suas redes sociais,  realizando a devida
publicidade quanto a realização de processo seletivo,  devendo ser assegurado um
período  mínimo  de  20  (vinte)  dias  com  as  inscrições  abertas, para  os  fins  de
contratação de estagiário nas modalidades encartadas nesta Resolução.

§ 1.º - O edital de seleção definirá: 
a) o número de vagas disponíveis,  dentro dos limites fixadas no Anexo I

desta Resolução; 
b) prazo e forma de realização de inscrições; 
c)  informações  de  contato  para  solução  de  eventuais  dúvidas  pelos

candidatos;
d)  conteúdo  programático,  data,  local  e  forma  de  aplicação  das  provas,

quando necessário;
e)  especificação  da  forma  de  aplicação  e  de  avaliação,  em  caso  de

entrevista e análise curricular; 
f)  prazo  e  forma  de  apresentação  de  recurso  contra  resultado  e  outras

publicações; 
g) prazo de validade. 
§ 2.º  – Caberá à Diretoria da Escola do Legislativo prestar todo o apoio

solicitado durante a realização do processo seletivo e na manutenção das atividades
de estágio.

Art. 5.º - A seleção de candidatos inscritos para preenchimento de vagas de
estágio poderá ser em uma das formas abaixo,  que constará expressamente no
edital, consoante a solicitação de abertura de processo seletivo pelo Setor/Diretoria
da Câmara Municipal de Guaxupé/MG à Presidência da Casa, e/ou por iniciativa
dela mesmo:

I – via exame curricular escolar e de análise de notas por média global nas
matérias  atinentes  ao  curso  pela  qual  o  candidato  estudante  encontra-se
matriculado,  e  cujo  aproveitamento  deverá  ser  no  mínimo  50%  (cinquenta  por
cento),  assim  como  deverá  apresentar  certidão  escolar  comprovando  o  mínimo



exigido pela instituição escolar para os fins de frequência (75%),  seguido de uma
entrevista pessoal realizada pelo Diretor do Departamento solicitante do estágio;

II  –  via  aplicação de provas elaboradas com temas afeto a dinâmica de
trabalho dos setores da Câmara Municipal de Guaxupé/MG e ao cargo de estágio
inscrito naquele referido setor (contabilidade - jurídico – administração – tecnologia
da informação – publicidade, propaganda, marketing – jornalismo), sendo que para
classificação será exigido 50% (cinquenta por cento) de acertos, e cuja ordem de
classificação será de forma decrescente.

Parágrafo Único – Utilizando-se da regra geral dos concursos públicos (art.
37  da  CR/1988),  a  lista  classificatória  obtida  no  Processo  Seletivo,  poderá  ficar
vigente pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período
desde  que  justificado,  e  que  deverá  a  ordem  de  classificação  ser  de  forma
decrescente e deverá ser observado e resguardado para eventual nova convocação
de classificado.

 
Art.  6.º  -  A  realização  do  estágio  dar-se-á  mediante  termo  de  convênio

celebrado  pela  Câmara  Municipal  de  Guaxupé/MG  com  instituições  de  ensino
superior  e  ou  pós-graduação,  devidamente  reconhecidas  pelo  MEC  –  podendo
atender  de  forma presencial  e  ou  à  distância  pela  modalidade  EAD,  empresas,
organizações ou instituições de agentes de intervenção de integração do jovem ao
estágio, no qual deverá constar:

I - dados de identificação das partes, inclusive cargo e função do supervisor
do estágio da parte concedente e do orientador da instituição de ensino;

II - as responsabilidades de cada uma das partes;
III - objetivo do estágio;
IV - definição da área do estágio;
V - plano de atividades com vigência;
VI - jornada de atividades do estagiário;
VII - horário da realização das atividades de estágio;
VIII - definição do intervalo na jornada diária se for o caso;
IX - vigência do termo de compromisso de estágio;
X - motivos de desligamento do estagiário;
XI  -  concessão  do  recesso  dentro  do  período  de  vigência  do  termo  de

compromisso de estágio;
XII - valor da bolsa mensal;
XIII  -  menção  de  que  o  estágio  não  acarretará  qualquer  vínculo

empregatício;
XIV - obrigação de cumprir as normas disciplinares de estudo.
Parágrafo único. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário

ou pelo seu representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte
concedente e da instituição de ensino.

Art.  7.º -  A jornada de atividade em estágio será, em regra, de 06 (seis)
horas  diárias  e  30  (trinta)  horas  semanais,  para  os  denominados  estágios  de



graduação  e  de  pós-graduação,  devendo  constar  do  termo  de  compromisso  de
estágio e ser compatível com as atividades educacionais.

§ 1.º - A carga horária do estagiário conveniado e do estagiário em estágio
obrigatório poderá ser menor que a estabelecida no caput, desde que prevista no
termo de compromisso de estágio e de acordo com o respectivo convênio. 

§ 2.º - A atividade de estágio será exercida apenas nos dias em que houver
expediente  na  Câmara  Municipal  de  Guaxupé,  necessariamente  entre  08h  e
17h30min. 

§ 3.º - A jornada de atividades de estágio será reduzida à metade nos dias
de avaliações acadêmicas.

Art.  8.º  -  O  estágio  poderá  ser  obrigatório  ou  não-obrigatório,  conforme
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade, área de ensino e do
projeto pedagógico do curso.

§ 1.º - Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso,
cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.

§  2.º  -  Estágio  não-obrigatório  é  aquele  desenvolvido  como  atividade
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.

Art.  9.º  -  Os  estágios,  obrigatório  e  não-obrigatório  não  criam  vínculo
empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:

I - matrícula e frequência regular do educando;
II  -  celebração  de  termo  de  compromisso  entre  o  educando,  a  parte

concedente do estágio e a instituição de ensino; 
III  -  compatibilidade  entre  as  atividades  desenvolvidas  no  estágio  e  as

previstas no termo de compromisso.
Parágrafo único. O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, terá

acompanhamento efetivo  por  professor  orientador  da  instituição de ensino e  por
supervisor  da  parte  concedente,  comprovado por  visto  nos relatórios  elaborados
pelos educandos, das atividades realizadas, os quais deverão indicar a aprovação
final.

Art.  10  -  O estagiário,  conforme termo de  compromisso,  poderá  receber
ajuda a título de bolsa de estágio e auxílio-transporte.

§ 1.º - Na hipótese de estágio não obrigatório será compulsório o pagamento
de bolsa de estágio, bem como a concessão de auxílio-transporte;

§ 2.º - O valor da bolsa de estágio graduação é de R$ 945,00 (novecentos e
quarenta e cinco reais) para a carga horária de 30 horas semanais;

§ 3.º - O valor da bolsa de estágio pós-graduação é de R$ 1.417,50 (um mil,
quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) para a carga horária de 30
horas semanais;

§ 4.º - Fica vedada a concessão de outros benefícios aos estagiários;



§ 5.º - O pagamento da bolsa de estágio (graduação/pós-graduação) e do
seguro  de  vida,  serão  efetuados  mensalmente,  ou  quando  do  vencimento  da
parcela, por conta de dotação deste Poder Legislativo, constantes do Orçamento do
Município,  suplementadas  caso  seja  necessário,  observada  a  frequência  do
estagiário, que deverá ser registrada diariamente;

§ 6.º - O valor da bolsa de estágio graduação/pós-graduação será reajustada
todo  início  de  exercício,  nos  mesmos  moldes  e  parâmetros  da  data-base  do
funcionalismo público do Município de Guaxupé/MG.

Art. 11. - É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração
igual ou superior a 1 (um) ano, um período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser
gozado, preferencialmente, durante suas férias escolares.

§ 1.º - O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado, quando o
estagiário receber bolsa-auxílio, devendo a comunicação do recesso ser feita em
formulário próprio e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 2.º - O estagiário poderá usufruir o recesso de forma fracionada, que será
concedido em dois períodos não inferiores a 15 (quinze) dias corridos.

§ 3.º - O controle da concessão do recesso ficará a cargo do supervisor do
estágio, com aprovação da Diretoria responsável.

§  4.º  -  Os  dias  de  recesso  previstos  neste  artigo  serão  concedidos  de
maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.

§ 5.º - A proporcionalidade de que trata o presente artigo será calculada na
razão de dois dias e meio por mês completo de estágio, devendo ser arredondado o
total dos dias apurados para o número inteiro subsequente. 

§  6.º  -  Para  efeitos do cálculo de proporcionalidade,  será considerado o
último mês aquele em que o período de atividades for superior a 15 (quinze) dias. 

§  7.º  -  Se  o  estágio  for  extinto  antes  do  término  de  sua  vigência,  por
interesse do estudante, o desligamento se processará após ser usufruído o recesso
proporcional garantido. 

§  8.º  -  Nas  hipóteses  de  desligamento,  quando  não  for  possível  a
prorrogação  do  compromisso  de  estágio,  ressalvada  a  hipótese  do  parágrafo
anterior, garantir-se-á ao estagiário a indenização proporcional. 

§  9.º  -  Os  termos de compromisso vigentes  até  a  publicação desta  Lei,
desde que devidamente a ela adequados, terão computados o tempo de estágio
para efeitos da concessão do recesso.

Art. 12. O estagiário poderá ausentar-se, sem qualquer prejuízo:
I  –  sem  limite  de  dias,  por  motivo  de  doença  que  o  impossibilite  de

comparecer ao local do estágio ou que cause risco de contágio;
II – por 1 (um) dia, por motivo de apresentação para alistamento militar e

seleção para o serviço militar
III – por 1 (um) dia, para doação de sangue;
IV – por 2 (dois) dias, para doação de medula óssea;



V – por 8 (oito) dias consecutivos, em razão de falecimento do pai, mãe,
cônjuge, filho ou irmão ou pessoa sob sua guarda ou tutela;

VI – por 8 (oito) dias consecutivos, em razão de casamento;
VII – por 8 (oito) dias consecutivos, em razão de nascimento de filho;
VIII  –  pelo  dobro  dos  dias  de  convocação,  em virtude  de  requisição  da

Justiça Eleitoral durante os períodos de eleição;
IX –  pelos dias em que estiver afastado em virtude de convocação para

prestar serviços obrigatórios por lei; e 
X – por 120 (cento e vinte) dias, em atendimento a legislação vigente, em

caso de gestante quando de nascimento de filho.
§ 1.º Na hipótese de falta justificada pelos motivos previstos neste artigo, o

estagiário  deverá  apresentar  os  seguintes  documentos  comprobatórios  ao
supervisor de estágio que irá encaminhá-los ao setor de Recursos Humanos:

a) atestado médico, na hipótese do inciso I;
b) atestado de óbito e comprovante de vínculo, nas hipóteses do inciso II;
c) certidão de casamento, na hipótese do inciso III;
d) certidão de nascimento, na hipótese do inciso IV;
e) comprovante de comparecimento no serviço militar, na hipótese do inciso

II;
f) certidão expedida pelo juízo competente, nas hipóteses dos incisos VI, VII

e X;
g) atestado de doação, nas hipóteses dos incisos III e IV.
§  2.º  As  licenças  previstas  nos  incisos  V,  VI  e  VI  deste  artigo  serão

usufruídas nos dias apontados pelo atestado ou certidão.
§  3.º  As  licenças  previstas  neste  artigo  e  não  referidas  no  §3º  serão

contadas  a  partir  da  data  informada  no  respectivo  atestado  ou  certidão,
inclusivamente.

§ 4.º O atestado médico deve ser apresentado no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, contados da data do retorno às atividades.

§ 5.º A licença prevista no inciso VI é extensiva para o registro de união
estável em cartório, mediante escritura pública.

§ 6.º A licença prevista no inciso VII é extensiva para a adoção.
§ 7.º A licença prevista no inciso VIII deve ser usufruída no prazo de até 90

(noventa dias), contados da data do último dia de trabalho em período de eleição.

Art. 13. O supervisor do estágio poderá dispensar o estagiário das atividades
de determinado dia em virtude de compromissos acadêmicos, devendo informar a
dispensa  ao  setor  de  Recursos  Humanos,  para  o  devido  registro  da  ausência
justificada. 

Parágrafo único. O estagiário deverá apresentar comprovação da realização
da atividade acadêmica, sob pena de indeferimento da dispensa prevista no caput
deste artigo. 

Art. 14. - É dever dos estagiários:



I - cumprir a programação do estágio e realizar as atividades que lhe forem
atribuídas, em conformidade com o plano de estágio;

II - efetuar o registro de frequência;
III  -  nos  casos  de  ausência,  apresentar  documento  comprobatório  da

justificativa apresentada;
IV  -  comunicar  imediatamente  ao  supervisor  de  estágio  a  eventual

desistência ou desligamento do estágio;
V - comunicar imediatamente ao supervisor sobre qualquer alteração relativa

ao curso;
VI - ressarcir ao erário, eventuais valores recebidos indevidamente;
VII  -  comparecer  com  trajes/vestimentas  adequados  ao  setor  onde  irá

desenvolver as atividades de estágio;
VIII - ser assíduo e pontual;
IX - exercer com zelo e dedicação as atividades de estágio;
X - guardar sigilo sobre os assuntos da unidade administrativa sejam eles

despachos, decisões, providências e documentos congêneres;
XI - zelar pela economia dos recursos e conservação do patrimônio público;
XII - não ter registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil;
XIII  –  não  exercer  atividades  concomitantes  na  advocacia,  pública  ou

privada,  no  Poder  Judiciário,  Ministério  Público,  Defensoria  Pública,  Poder
Executivo, ou em instituições policiais ou militares; 

XIV – não acumular recebimento da bolsa mensal de estágio com qualquer
rendimento proveniente de outro órgão público. 

Parágrafo único – Também caberá ao estagiário registrar sua presença na
chegada e na saída todos os dias de atividade presencialmente realizada, na forma
determinada pelo setor de Recursos Humanos.

Art. 15. É vedada, em qualquer modalidade, a contratação de estagiário para
atuar sob supervisão de servidor que lhe seja cônjuge, companheiro, ascendente,
descendente, madrasta, padrasto, enteado, parente até terceiro grau ou pessoa sob
sua guarda ou tutela. 

Art. 16. - É de responsabilidade do supervisor do estágio:
I  -  promover  a  integração  do  estagiário  ao  ambiente  da  unidade

administrativa;
II - realizar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo estagiário;
III - zelar pelo íntegro cumprimento do temo de compromisso de estágio;
IV - comunicar imediatamente ao Departamento Administrativo e Financeiro,

a desistência ou desligamento do estagiário, sob pena de responsabilidade;
V  -  solicitar  aditivo  de  alteração  de  termo  de  compromisso  de  estágio,

sempre  que  houver  alterações  no  plano  de  estágio,  inclusive  e  principalmente
quanto à troca de supervisão;

VI  -  assumir  a  responsabilidade  pelas  atividades  desenvolvidas  pelo
estagiário no campo do estágio.



§ 1.º O supervisor do estágio deve ser servidor com formação compatível
com a área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário. 

§ 2.º O supervisor do estágio será, preferencialmente, o responsável pela
unidade onde se realizarão as atividades de estágio. 

§  3.º  Na  hipótese  de  o  responsável  pela  unidade  não  possuir  formação
compatível  com  a  área  do  estagiário,  deverá  designar  um  servidor,
preferencialmente  da  mesma  unidade,  com  a  referida  formação,  para
supervisionamento do estágio. 

Art. 17. - O desligamento do estagiário ocorrerá:
I - automaticamente, ao término do prazo acordado;
II  -  pelo  não  comparecimento  injustificado  por  mais  de  10  (dez)  dias

consecutivos ou não, no período de um mês;
III - por reprovação no curso;
IV - pela conclusão e/ou interrupção do curso;
V - pelo não cumprimento ao disposto no art. 7.º desta Resolução;
VI - a pedido do estagiário;
VII - a qualquer tempo de acordo com os interesses da Câmara Municipal de

Guaxupé/MG;
VIII - pelo descumprimento do termo de compromisso e/ou plano de estágio;
IX - pelo descumprimento das disposições desta Resolução.

Art.  18.  -  Fica  assegurado  o  percentual  de  10%  (dez  por  cento)  das
oportunidades  de  estágio  ofertadas  pela  parte  concedente,  aos  estagiários  com
deficiência,  cuja  comprovação  deverá  atender  as  normativas  do  Cadastro
Internacional de Doenças – CID.

Art. 19.  - A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá
exceder 2 (dois) anos, contados consecutiva ou alternadamente, exceto quando se
tratar  de  estagiário  com deficiência,  nos termos do artigo  11 da Lei  Federal  n.º
11.788, de 25 de setembro de 2008.

§ 1º - Os períodos de que tratam o “caput” deste artigo são limitados pela
data  de  conclusão  do  curso,  trancamento  ou  cancelamento  da  matrícula  no
estabelecimento de ensino.

§ 2.º - O cômputo do período mencionado no caput deste artigo dar-se-á por
curso, para o caso de acadêmicos graduandos. 

§ 3.º - É vedada a continuidade de qualquer estagiário após o encerramento
do vínculo estudantil com a instituição de ensino, conforme previsto no artigo 3º, I,
da Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

§ 4.º - O prazo de 2 (dois) anos será considerado em cada nível de ensino,
podendo o interessado que já tenha estagiado num nível pleitear vaga em outro e,
se aprovado em processo seletivo específico, ser admitido, desde que o prazo em
cada nível de estágio não ultrapasse o lapso de 02 (dois) anos. 



§ 5.º -  O estagiário de pós-graduação, independentemente do número de
cursos realizados ou de aprovações em distintos processos seletivos, não poderá
perfazer, no total, mais do que 2 (dois) anos de estágio. 

Art.  20. - A nomeação do estagiário dar-se-á mediante apresentação dos
seguintes documentos:

I –  termo de compromisso de estágio, assinado por todas as partes;
II – documento atualizado que comprove regularidade escolar, emitido pela

instituição de ensino, com indicação do ano ou período do curso, bem como das
disciplinas ministradas;

III – histórico escolar atualizado, para estagiários graduandos, e certidão de
conclusão de grau, para estagiários pós-graduandos;

IV – certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou
do Distrito Federal, onde haja residido nos últimos 5 (cinco) anos;

V – folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou
do Distrito Federal, onde haja residido nos últimos 5 (cinco) anos;

VI – declaração assinada pelo candidato, da qual conste nunca haver sido
indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente ou, em caso contrário,
notícia específica da ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes;

VII – declaração pessoal de disponibilidade de horário, de compromisso de
cumprimento dos termos desta Resolução;

VIII – cópia dos documentos de identificação pessoal (RG e CPF);
IX – cópia de comprovante de endereço;
X – exame médico admissional;
XI  –  comprovante  de  licenciamento  profissional  junto  à  Ordem  dos

Advogados do Brasil, caso tenha a inscrição, para estagiários pós-graduandos de
Direito;

Art.  21.  -  Será  concedido  aos  estagiários,  independentemente  da
modalidade  de  estágio,  seguro  contra  acidentes  pessoais,  cuja  apólice  seja
compatível com os valores de mercado, nos termos do artigo 9º, IV, Lei Federal n.º
11.788, de 25 de setembro de 2008.

§ 1.º - A Câmara Municipal de Guaxupé/MG fará a contratação do seguro
para estagiários bolsistas. 

§ 2.º - O seguro para estagiários em estágio obrigatório será contratado pela
respectiva instituição de ensino. 

Art.  22.  -  Os  termos  de  compromisso  de  estágio  em  vigor  na  data  da
publicação desta norma serão executados até a data prevista para o término.

Art. 23. - Caberá ao Departamento Administrativo e Financeiro informar às
instituições de ensino a ocorrência de desligamento ou desistência do estagiário.



Art. 24. - O quantitativo de vagas disponíveis em cada lotação é o previsto
no Anexo I desta Resolução.

Parágrafo único - As vagas serão preenchidas de acordo com interesse e a
disponibilidade da Câmara Municipal de Guaxupé/MG.

Art.  25.  -  Toda  contratação  dependerá  de  autorização  específica  do
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé/MG e será regida pelo constante desta
Resolução, respeitado o previsto na Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de
2008.

Art.  26.  -  Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogando-se a Portaria n.º 23/2019, de 22 de abril de 2019.

Plenário Maria Gabriela Monteiro Melo, Câmara Municipal de Guaxupé.

Em 23 de NOVEMBRO de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente 

Câmara Municipal de Guaxupé



ANEXO I

QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Lotação Estagiários de Pós-
graduação

Estagiários de
Graduação

Assessoria  Especial  da
Presidência

01 01

Assessoria  de  Comunicação
Institucional

01 01

Procuradoria-Geral  do
Legislativo

01 01

Controladoria  Geral  do
Legislativo

01 01

Diretoria  Administrativo-
Financeira

01 - Coordenadoria de
Administração e

Recursos Humanos

01 - Coordenadoria de
Administração e

Recursos Humanos

01 -  Coordenadoria de
Finanças e Orçamento

01 -  Coordenadoria de
Finanças e Orçamento

Diretoria  de  Assuntos
Legislativos

01 - Coordenadoria de
Processo Legislativo

01 - Coordenadoria de
Processo Legislativo

01 - Coordenadoria de
Apoio Parlamentar

04 - Coordenadoria de
Apoio Parlamentar

01 - Coordenadoria de
Atendimento ao

Cidadão

02 - Coordenadoria de
Atendimento ao

Cidadão

Diretoria da Escola do Legislativo 01 01



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 001 / 2022

que dispõe sobre

DISPÕE  SOBRE  O  PROGRAMA  DE

ESTÁGIO  DE  ESTUDANTES  DO

ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-

GRADUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DE GUAXUPÉ/MG, NA FORMA DA LEI

FEDERAL  N.º  11.788,  DE  25  DE

SETEMBRO DE 2008

Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores:

Incluso, encaminhamos à apreciação desta Casa Legislativa, o Projeto de
Resolução que dispõe sobre o Programa de Estágio de Estudantes dos Cursos de
Graduação e ou de Pós-Graduação junto a Câmara Municipal de Guaxupé/MG.

Tal  medida visa  regulamentar  a  admissão,  por  meio  de convênio  e sem
vínculo  empregatício,  de  estudantes  matriculados  no  ensino  em  instituições  de
educação superior e ou de pós-graduação, devidamente reconhecidos pelo MEC,
podendo ser presencial e ou à distância na modalidade EAD. 

Assim,  dispondo  sobre  as  modalidades  de  estágio,  jornada,  termo  de
compromisso,  valor  de  bolsas  e  de  auxílio  transporte,  recesso,  deveres  e
responsabilidades do supervisor, em consonância com a Lei Federal n.º 11.788, de
25 de setembro de 2008, corrobora-se a necessidade da referida regulamentação. 

Desta feita, solicitamos a respectiva apreciação, na certeza de que após o
trâmite regular, será ao final deliberado e aprovado na forma regimental.

Plenário Maria Gabriela Monteiro Melo, Câmara Municipal de Guaxupé.

Em 23 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente 

Câmara Municipal de Guaxupé
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