
 

 

 
 

EDITAL 003/2022 
 

SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO 

 
RETIFICAÇÃO N 01 

 
 
 A Prefeitura Municipal de Itabirito – MG, por meio do Departamento de Recursos, no uso de 
suas atribuições legais, torna público aos interessados a Retificação Nº 01 do Edital 03/2022 
relativo a Seleção Pública para contratação de estagiários. 
 
Onde se lê:  

A Secretaria Municipal de Administração, por meio do Departamento de Recursos Humanos, 
no uso de suas atribuições legais, resolve realizar a Seleção Pública para contratação de 
estagiários dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências 
Biológicas, Direito, Engenharia Ambiental ou Gestão Ambiental, Comunicação Social ou 
Design Gráfico ou Jornalismo ou Produção Audiovisual ou Publicidade e Propaganda ou 
Relações Públicas e Pedagogia ou Psicologia, sob a égide das normas constantes na Lei 
Federal nº 11.788/08 e do Decreto Municipal nº 8.689, de 28 de setembro de 2009 e suas 
alterações. 
 
Leia-se:  

A Secretaria Municipal de Administração, por meio do Departamento de Recursos Humanos, 
no uso de suas atribuições legais, resolve realizar a Seleção Pública para contratação de 
estagiários dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências 
Biológicas, Direito, Engenharia Ambiental ou Gestão Ambiental, Engenharia Urbana, 
Comunicação Social ou Design Gráfico ou Jornalismo ou Produção Audiovisual ou 
Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas, Pedagogia ou Psicologia e Turismo ou 
História, sob a égide das normas constantes na Lei Federal nº 11.788/08 e do Decreto 
Municipal nº 8.689, de 28 de setembro de 2009 e suas alterações. 
 
 
Onde se lê:  

4. DA SELEÇÃO 

4.1. A Avaliação Psicológica será composta por testes e dinâmica de grupo e acontecerá em um único 
dia, sendo de caráter eliminatório e classificatório. 

 
Leia-se:  

4. DA SELEÇÃO 

4.1. A Avaliação Psicológica será composta por testes (inclui-se a possibilidade de redação) e dinâmica 
de grupo e acontecerá em um único dia, sendo de caráter eliminatório e classificatório. 



 

 

 
 
 
Inclui-se no ANEXO II – QUANTITATIVO DE VAGAS E DESCRIÇÃO DE VAGAS 
 

NÍVEL SUPERIOR 
CURSO Nº DE VAGAS REQUISITOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Engenharia 
Urbana 

01 

Cursar entre 
10% e 85% da 
carga horária 
total do curso 

 Auxiliar no desenvolvimento de projetos e 
levantamento topográfico; 

 Auxiliar na análise de projetos arquitetônicos; 
 Auxiliar nas vistorias em obras; 
 Auxiliar no despacho e liberação de documentação; 
 Auxiliar no desenvolvimento de projetos; 
 Emitir e tramitar Requisições; 
 Organizar Arquivos; 
 Auxiliar na criação de desenhos no AutoCAD; 
 Realizar contato com requerentes; 
 Auxiliar no funcionamento dos projetos; 
 Auxiliar na elaboração de maquetes eletrônicas; 
 Acompanhar vistoria a campo; 
 Auxiliar nas reuniões e eventos locais; 
 Participar de rotinas da Unidade de Trabalho. 

Turismo ou 
História 01 

Cursar entre 
10% e 85% da 
carga horária 
total do curso 

 Realizar atendimento de telefone e ao público; 
 Assessorar a elaboração e análise de projetos 

turísticos; 
 Realizar levantamento de dados e pesquisas em 

turismo;  
 Auxiliar na elaboração de relatórios internos e 

externos, memorandos, ofícios, dentre outros 
documentos; 

 Organizar arquivos; 
 Zelar pela conservação dos bens patrimoniais; 
 Auxiliar nas reuniões e eventos locais; 
 Participar de rotinas da Unidade de Trabalho. 

 
 
 

 
Itabirito, 01 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 

José Bernardo de Paula 
Secretário Municipal de Administração 

 
 


