
 

 

 

EDITAL 001/2022 

 

SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO 

 

RETIFICAÇÃO Nº 02 

 

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 01/2022 

relativo a Seleção Pública para contratação de estagiários. 
 

Onde se lê:  

A Prefeitura Municipal de Itabirito, 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 ou Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou 

Ciências da Computação ou Sistemas de Informação, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, 

Enfermagem, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Gestão de Recursos Humanos, Medicina Veterinária, 

Pedagogia ou Psicologia, Pós Graduação em Direito, Publicidade e Propaganda, Técnico em Informática e 

Técnico em Segurança do Trabalho, 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 Prefeitura Municipal de Itabirito, 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 ou Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou 

Ciências da Computação ou Sistemas de Informação, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, 

Enfermagem, Engenharia Civil ou Engenharia Urbana, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Gestão de 

Recursos Humanos, Medicina Veterinária, Pedagogia ou Psicologia, Pós Graduação em Direito, 

Publicidade e Propaganda, Técnico em Informática e Técnico em Segurança do Trabalho, 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. 

 

No Anexo I Inclui-se:   

 

CURSO Nº DE VAGAS REQUISITOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Engenharia Civil 
Ou  

Engenharia 
Urbana   

01 

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

 Auxiliar na elaboração de Planilhas orçamentárias; 

 Auxiliar na fiscalização de obras; 

 Auxiliar na elaboração de termo de referência para 
processos licitatórios; 

 Auxiliar nos estudos de impactos econômicos e 
financeiros; 

 Elaborar documentos administrativos; 

 Auxiliar nas reuniões e eventos locais; 

 Participar de rotinas da Unidade de Trabalho. 



 

 

 

 Inclui-se:   

3.2.2. Somente serão aceitas as inscrições dos candidatos que apresentarem a documentação conforme 

exigido nos itens 3.2 e 3.2.1 deste edital.  

 

Onde se lê:  

8.1. O estudante aprovado na Seleção Pública e convocado para preencher a vaga ingressará no Programa 

de Estágio da Prefeitura Municipal de Itabirito por meio de celebração de Termo de Compromisso de 

Estágio, no qual estarão estabelecidas as condições para a realização do estágio, nos termos do Decreto 

Municipal nº 8689/2009.  

 

Leia se:  

8.1. O estudante aprovado na Seleção Pública e convocado para preencher a vaga ingressará no Programa 

de Estágio da Prefeitura Municipal de Itabirito por meio de celebração de Termo de Compromisso de 

Estágio, no qual estarão estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Itabirito o prazo de vigência e 

demais condições para a realização do estágio, nos termos do Decreto Municipal nº 8689/2009. 

  

Onde se lê:  

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO Nº DE VAGAS REQUISITOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Pós Graduação 
em Direito 

01 

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

 Assessorar a unidade de trabalho em pesquisas 
jurídicas; 

 Realizar leitura e análise de documentos; 

 Auxiliar na elaboração de documentos como 
despachos, ofícios e minutas; 

 Promover atos de movimentação processual, quando 
for preciso; 

 Auxiliar na preparação de peças; 

 Emitir e tramitar Requisições; 

 Auxiliar no Arquivamento de documentos; 

 Auxiliar no Atendimento de Telefone e Pessoas; 

 Auxiliar nas reuniões e eventos locais; 
 Participar de rotinas da Unidade de Trabalho. 



 

 

 

Leia se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itabirito, 25 de abril de 2021.  

 

 

  

NÍVEL PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO Nº DE VAGAS REQUISITOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Pós Graduação 
em Direito 

01 

Diploma de 
graduação em 
direito e 
cursar entre 
10% e 85% da 
carga horária 
total do curso  

 Assessorar a unidade de trabalho em pesquisas 
jurídicas; 

 Realizar leitura e análise de documentos; 

 Auxiliar na elaboração de documentos como 
despachos, ofícios e minutas; 

 Promover atos de movimentação processual, quando 
for preciso; 

 Auxiliar na preparação de peças; 

 Emitir e tramitar Requisições; 

 Auxiliar no Arquivamento de documentos; 

 Auxiliar no Atendimento de Telefone e Pessoas; 

 Auxiliar nas reuniões e eventos locais; 
 Participar de rotinas da Unidade de Trabalho. 


