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Processo Seletivo Simplificado 67/2022 - Estágio 

 

O Município de Camanducaia torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para a 

contratação de ESTAGIÁRIO, admitido conforme regulamenta a Lei Municipal 1805/2012 e 

regulamentação dada ao estágio de estudantes pela Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008, nas condições estabelecidas neste Edital, publicado no quadro mural da Prefeitura do 

Município. 

 

-01 (Hum) estagiário cursando no mínimo o 1º (primeiro) semestre do curso superior de 

Recursos Humanos ou Administração, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e 

com vencimento de R$ 1.248,09 (Hum mil e duzentos e quarenta e oito reais e nove 

centavos). 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital, de forma que a inscrição do 

candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação por este, das condições estabelecidas 

no inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar 

desconhecimento; 

1.2 O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao provimento das vagas existentes atualmente e 

das que ocorrerem dentro do prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado, 

observada a ordem classificatória dos aprovados. 

1.3 O estagiário obrigar-se-á, mediante Termo de Compromisso de Estágio, a cumprir as condições 

estabelecidas para o estágio, especialmente aquelas que se reportem ao sigilo das informações a 

que tiver acesso em face do desenvolvimento de suas atividades. 

1.4 Para prestação de estágio no serviço público municipal, o candidato deverá ser aluno, no 

mínimo do 1º (primeiro) semestre do curso superior de Administração, Recursos Humanos 

de Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e conveniada ao CIEE/MG. 

1.5 Não poderão participar do presente edital os candidatos que já tenham realizado estágio 

na Prefeitura de Camanducaia e que tenham descumprido o item 1.3. 
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2. DAS VAGAS E DO ESTÁGIO 

 

2.1 Os candidatos selecionados serão chamados por ordem de classificação, para preenchimento 

das vagas existentes. Os demais classificados poderão ser chamados no prazo do presente Edital, 

para preenchimento das vagas que surgirem. 

2.2 A duração do estágio será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado limitando-se a 

prorrogação á 02 (dois) anos, e também podendo ser rescindo a qualquer momento pelas partes, 

mediante prévia comunicação por escrito. 

2.3 A jornada da atividade em estágio será de 6 (seis) horas diárias, e/ou 30 (trinta) horas 

semanais. 

2.4 A jornada de atividade em estágio será cumprida pelo estagiário em compatibilidade com o 

expediente do órgão e o horário do curso em que esteja matriculado. 

2.5.. O candidato que recusar determinada lotação, não será mais convocado para vagas. 

 2.6 O estágio será acompanhado por orientador da Instituição de Ensino e supervisionado por 

servidor a ser indicado pelo chefe do setor ao qual o estagiário estiver subordinado, nos termos do 

art. 7º, inc. III e art. 9º, inc. III, da Lei 11.788/2008. 

2.7 O estagiário receberá uma bolsa complementação educacional mensal, correspondente a 

R$ 1.248,09 (Hum mil e duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos). 

2.8 É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) 

ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias 

escolares (art. 13, caput, da Lei 11.788/2008). 

2.9 Será contratado em favor do estagiário, pelo CIEE/MG, seguro contra acidentes pessoais, cuja 

apólice seja compatível com valores de mercado, nos termos do art. 9º, inc. IV, da Lei 11.788/2008. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 
 

3.1- As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 

3.2- As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição, fornecidas pelo 

candidato, são de inteira responsabilidade do mesmo, eximindo-se a Prefeitura Municipal de 

Camanducaia de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato 

ou incompleto. 
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3.3- As declarações falsas ou inexatas dos dados constantes no Requerimento Eletrônico de 

inscrição ou falsidade de qualquer declaração, que comprometam a lisura do certame determinarão 

o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, 

sem prejuízo das sanções penais, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa do 

candidato.  

3.4- A Prefeitura Municipal de Camanducaia não se responsabiliza por inscrições não recebidas por 

falhas de comunicação; problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, 

bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados, ressalvado, 

para tanto, quando a responsabilidade for atribuível exclusivamente ao organizador do processo 

seletivo. 

 

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:  
 

4.1- As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via internet, acessando o endereço 

eletrônico da Prefeitura Municipal de Camanducaia/MG <www.camanducaia.mg.gov.br>, Processo 

Seletivo Simplificado nº 67/2022 - Prefeitura Municipal de Camanducaia/MG, clicando em “Faça 

sua Inscrição”, das 09h00min (nove) horas do dia 27 de junho de 2022 às 23h59min (vinte e três 

horas e cinquenta e nove minutos) horas do dia 03 de julho de 2022, conforme os procedimentos 

estabelecidos a seguir: 

 

4.2- Ler atentamente o Edital e seus anexos, disponíveis no endereço eletrônico da 

Prefeitura Municipal de Camanducaia/MG <www.camanducaia.mg.gov.br>;  

 

4.2.1- Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição; 

4.2.2- Fazer o upload dos seguintes documentos: 

 

1. ESTAGIÁRIO 

 

a) Documentos pessoais: RG, CPF (EXIGÊNCIA); 

b) Comprovante de residência, podendo ser apresentado o dos pais ou 

representantes legais (EXIGÊNCIA); 

http://www.camanducaia.mg.gov.br/
http://www.camanducaia.mg.gov.br/
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c) Comprovante de matrícula com data atualizada, constando ano/período/fase, e 

o nome do curso superior que está frequentando (EXIGÊNCIA); 

 

4.2.3- Confirmar os dados cadastrados e transmiti-los pela Internet.  

 

4.3- Considera-se efetivada a inscrição do candidato que concluir o preenchimento eletrônico da 

inscrição, conforme determinações deste Edital. 

4.4- Havendo mais de uma inscrição para o candidato, prevalecerá a última inscrição, ou seja, a de 

data e horário mais recentes. As demais inscrições realizadas não serão consideradas. 

4.5- São condições para concorrer à vaga oferecida: 

 

a) Residir no Município de Camanducaia/MG; 

b) Fornecer os dados pessoais solicitados; 

c) Estar matriculado e frequentando regularmente as aulas em instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC, do curso estabelecido para a vaga, a qual se candidatou para 

estágio. 

 

4.6- Somente iniciarão estágio os candidatos matriculados em instituições de ensino conveniadas 

com o CIEE/MG, estando automaticamente excluídos os demais; 

4.7- Ao preencher sua Ficha de Inscrição o candidato está declarando formalmente que preenche 

as condições de inscrição relacionadas neste Edital; 

4.8- Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos alterações após o término das inscrições. 

4.9- A inscrição do candidato importa no conhecimento e na aceitação tácita das condições 

estabelecidas no presente Edital. 

 

5. REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA:  

 

5.1- O processo seletivo será realizado mediante aplicação de prova escrita, que consistirá na 

resolução de 25 (vinte e cinco) questões objetivas de múltipla escolha, cada questão contendo 04 

(quatro) alternativas, sendo especificadas as matérias nos ANEXOS II E III deste edital. 

5.2- PROVA ESCRITA 

Data: 12 DE JULHO DE 2.022 – TERÇA-FEIRA. 
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Horário de início das provas: 09h00min (nove horas da manhã).  

Duração: 02h00min (duas horas). 

Local: Prefeitura Municipal de Camanducaia, Avenida Targino Vargas, nº 45. 

5.3- É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os 

atos e editais referentes ao processo seletivo, bem como certificar-se do local de 

aplicação das provas, através das fontes de publicidade citadas no item acima deste 

edital. O candidato deverá chegar ao local da prova com antecedência de 15 minutos. Para 

submeter-se à Prova, o candidato deverá apresentar o documento de RG. 

 
6- CLASSIFICAÇÃO FINAL E CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
 
6.1- Estarão classificados em ordem decrescente de pontuação, os candidatos que obtiverem 60% de 

acerto na prova escrita, ou seja, cada questão valerá 01 ponto, devesse acertar 15 pontos. 

6.2- A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em uma lista, contendo a 

pontuação de todos os candidatos. 

6.3-Na hipótese de empate entre os candidatos na prova escrita, os critérios de desempate serão: 

a) Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos/gerais. 

b)  Caso ainda haja empate, será considerado o de maior idade. 

6.4- A contratação final observará o limite de vagas disponibilizadas. 

 

7- RECURSOS: 

 

7.1- Caberá apresentação de recurso, devidamente fundamentado, perante a Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo Simplificado de acordo com os prazos abaixo estipulados e 

conforme cronograma ANEXO IV. 

1) Recurso contra o Edital/Regulamento, do dia 24 de junho de 2022 ao dia 26 de junho de 

2022, a partir da publicação do presente edital; 

2) Recurso contra o indeferimento das inscrições do dia 05 de julho de 2022 ao dia 07 de julho 

de 2022 a partir da publicação das inscrições deferidas; 

3) Recurso contra o Resultado Parcial, do dia 15 de julho de 2022 ao dia 17 de julho de 2022 a 

partir da publicação do resultado parcial; 
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7.2- Os recursos deverão ser apresentados pelo candidato dentro do prazo estabelecido, 

exclusivamente por meio digital, no endereço www.camanducaia.mg.gov.br com indicação 

expressa do processo seletivo a que se recorre, devendo ser preenchidos todos os campos 

disponíveis.  

7.3- Não caberá recurso por falta de documentação obrigatória para a habilitação ao 

cargo/função, ou seja, todos os documentos que estejam descritos como (EXIGÊNCIA) para 

o cargo pretendido, deverão ser anexadas no ato da inscrição, não se admitindo inclusão de 

documentação posteriormente. 

7.4- Serão indeferidos, de imediato, os recursos que não atenderem os requisitos dos itens 9.2 e 

7.3 do presente Edital. 

7.5- O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

7.6- A Comissão Organizadora poderá solicitar parecer específico relativo aos recursos que forem 

apresentados, sendo soberana em suas decisões e considerada última instância para julgamento 

dos recursos. 

7.7- É de inteira responsabilidade do candidato, observar os prazos estabelecidos neste 

edital de acordo com o cronograma ANEXO IV. 

 

8. DO REGIME JURÍDICO 

 

8.1 Os candidatos habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado serão admitidos 

conforme regulamenta a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS 

 

9.1- Após o resultado final do processo seletivo, o candidato aprovado e classificado dentro do 

número de vagas será convocado por e-mail para que no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar 

que possui os requisitos exigidos para o cargo, devendo apresentar os seguintes documentos, 

sendo os originais e cópias para serem autenticadas: 

 

a) RG e CPF; 

b) Certidão de nascimento ou casamento; 

c) Certidão de matricula emitida pela Faculdade; 

http://www.camanducaia.mg.gov.br/
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d) Comprovante de residência, podendo ser apresentado o dos pais ou representantes legais. 

Em outros casos deverá apresentar declaração de residência autenticada em cartório. 

e) 01 fotos 3x4; 

f) Número de conta vinculado ao CNPJ do CIEE para recebimento da bolsa auxílio; 

g) Número de telefone para contato; 

h) Formulário específico do CIEE para autorização do Estágio (Fornecido Pela Prefeitura). 

9.3- O candidato que, por qualquer motivo, não apresentar a documentação e exames exigidos 

dentro dos prazos legais, ou não iniciar as atividades na data estipulada perderá, automaticamente, 

o direito à convocação. 

 
10- SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL, OS SEGUINTES ANEXOS: 

 

10.1- ANEXO I - ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO; 

10.2-ANEXO II- TIPOS DE PROVAS E DIVISÃO DAS MATÉRIAS; 

10.2-ANEXO III- PROGRAMAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

10.2-ANEXO IV- CRONOGRAMA. 

 

11- DO FORO JUDICIAL 

 

O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao Processo Seletivo Simplificado, de que trata 

este Edital, é o da Comarca de Camanducaia. 

 

Publique-se e afixe-se no quadro de avisos. 

 

 

Camanducaia, 24 de junho de 2022. 

 

 

. 

___________________________________ 

Rodrigo Alves de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

 

REQUISITOS O ESTÁGIO 

 

 O candidato deverá residir no Município de Camanducaia/MG; 

 O candidato deverá estar matriculado e frequentando regularmente as aulas em instituição 

de ensino reconhecida pelo MEC; 

 O candidato deverá ser aluno, no mínimo do 1º (primeiro) semestre do curso superior de 

Administração, Recursos Humanos; 

 A Instituição de Ensino deverá ser reconhecida pelo Ministério da Educação;  

 A Instituição de Ensino deverá ser conveniada ao CIEE/MG; 

 

Requisitos para Provimento: 

 

 Aprovação em processo seletivo simplificado 

 

Jornada de Estágio: 30 horas semanais 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

TIPOS DE PROVAS E DIVISÃO DAS MATÉRIAS 

 

PROVA DIVISÃO DAS MATÉRIAS 

ESCRITA 

05 QUESTÕES LINGUA PORTUGUESA 

05 QUESTÕES MATEMÁTICA 

05 QUESTÕES DE INFORMÁTICA 

10 QUESTÕES CONH. ESPECÍFICOS/GERAIS 
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ANEXO IV 

PROGRAMAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR  

 

1- PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

- Leitura e interpretação de textos; 

- Ortografia; 

- Acentuação gráfica, pontuação, fonética; 

- Conhecimentos Gramaticais; 

Bibliografia a escolha do candidato. 

2- PROGRAMA DE MATEMÁTICA  

- Operações de somar, subtrair, dividir e multiplicar;  

- Problemas de raciocínio lógico;  

Bibliografia a escolha do candidato. 

3-NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

-Noções básicas de operação com microcomputadores e periféricos em rede local; 

-Pacote Office; 

-Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente de rede; 

-Conhecimento básico de consulta pela internet e recebimento e envio de mensagens eletrônicas; 

Bibliografia a escolha do candidato. 

4– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/GERAIS 

-Introdução á Administração;  

-Conceitos de Administração Pública; 

-Política e Economia mundiais. Sociedade (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, 

teatro, televisão, educação, saúde, esporte, gastronomia...); 

-História e Geografia mundiais; 

-Descobertas e inovações científicas e tecnológicas;  

-Meio ambiente. 

Bibliografia a escolha do candidato. 
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE RESPONSÁVEL/LOCAL 

24/06/2022 - Publicação da íntegra do Edital. 

Divulgação através do site 
www.camanducaia.mg.gov.br e no Quadro de 

Publicação Oficial dos Atos da Prefeitura 
Municipal de Camanducaia – MG. 

24/06/2022 
a 

26/06/2022 

Pela internet das 
17h00min do dia 
24/06/2022 às 

23h59min do dia 
26/06/2022 

Período para recurso contra o 
Edital/Regulamento 

Através do site www.camanducaia.mg.gov.br 

27/06/2022 
a 

03/07/2022 

A partir do dia 
27/06/2022 ás 

09h00min ao dia 
03/07/2022 ás 

09h00min 
 

Período para Inscrições dos 
candidatos ao Processo Seletivo 

Simplificado. 

Inscrições através do site 
www.camanducaia.mg.gov.br 

 

05/07/2022 A partir das 13h00min 
Relação Parcial dos candidatos 
deferidos para realizar a prova 

escrita 

Divulgação através do site 
www.camanducaia.mg.gov.br e no Quadro de 

Publicação Oficial dos Atos da Prefeitura 
Municipal de Camanducaia – MG. 

05/07/2022 
a 

07/07/2022 

Pela internet das 
14h00min do dia 
05/07/2022 às 

23h59min do dia 
07/07/2022 

Período para recurso contra o 
indeferimento das inscrições 

Através do site www.camanducaia.mg.gov.br 

08/07/2022 A partir das 13h00min 
Relação Final - Pós-Recurso dos 
candidatos deferidos para realizar 

a prova escrita 

Divulgação através do site 
www.camanducaia.mg.gov.br e no Quadro de 

Publicação Oficial dos Atos da Prefeitura 
Municipal de Camanducaia – MG. 

12/07/2022 
Das 09h00min ás 

11h00min 
Realização da Prova Escrita 

Presencial 

Local: Prefeitura Municipal de Camanducaia, 
Avenida Targino Vargas, nº 45. 

 

12/07/2022 
A partir das 16h00min 

Divulgação do Gabarito 
Oficial 

Divulgação do Gabarito Oficial 

Divulgação através do site 
www.camanducaia.mg.gov.br e no Quadro de 

Publicação Oficial dos Atos da Prefeitura 
Municipal de Camanducaia – MG 

15/07/2022 A partir das 17h00min Divulgação do Resultado Parcial 

Divulgação através do site 
www.camanducaia.mg.gov.br e no Quadro de 

Publicação Oficial dos Atos da Prefeitura 
Municipal de Camanducaia – MG. 

15/072022 
a 

17/07/2022 

Pela internet das 
17h00min do dia 
15/07/2022 às 

23h59min do dia 
17/07/2022 

Período para Recurso contra o 
Resultado Parcial da Prova 

Escrita 
Através do site www.camanducaia.mg.gov.br 

18/07/2022 A partir das 17h00min 
Divulgação do Resultado Final da 

Prova Escrita 

Divulgação através do site 
www.camanducaia.mg.gov.br  e no Quadro de 

Publicação Oficial dos Atos da Prefeitura 
Municipal de Camanducaia – MG. 
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