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Decreto Nº013/2014 

 
Dispõe sobre o Estágio de Estudantes do Ensino Superior junto às 

escolas públicas vinculadas a  Secretaria Municipal de Educação, 

bem como em outros Órgãos, Secretarias e Entidades do Município de 

Visconde do Rio Branco – Minas Gerais e dá outras providências.                                                
 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, IRAN SILVA 

COURI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 

73, 98 e 99 da Lei Orgânica do Município – LOM, considerando os 

dispositivos da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 

 

DECRETA: 

Art. 1º - Os estudantes domiciliados em Visconde do Rio 

Branco, regularmente matriculados e com freqüência efetiva nos 

cursos de educação superior (graduação) em Instituições de Ensino 

públicas ou privadas, poderão exercer atividades a título de estágio 

técnico profissional em áreas afetas das diversas Unidades 

Administrativas da Prefeitura Municipal do Município Visconde do Rio 

Branco – Minas Gerais, mediante a concessão de Bolsa de Estudo. 

Art. 2º - Considera-se estágio técnico profissional ou estágio 

curricular, para os efeitos deste Decreto, as atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao 

estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de 

seu meio, sendo realizada junto a Prefeitura Municipal do Município 

de Visconde do Rio Branco – Minas Gerais e / ou em lugar que está 

indicar. 

Art. 3º - Para caracterização e definição do estágio técnico 

profissional é necessário, entre a Instituição de Ensino Superior e 

a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco – Minas Gerais, a 

existência de instrumento jurídico, periodicamente reexaminado, onde 

estarão acordadas todas as condições de realização do estágio, 

inclusive transferência de recursos à Instituição de Ensino, quando 

for o caso. 
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Art. 4º - O estágio deve propiciar a complementação do ensino 

e da aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados e 

avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários 

escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de integração, 

em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-

cultural, científico e de relacionamento humano. 

Art.5º - O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, 

deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da 

Instituição de Ensino e por supervisor da parte concedente, 

comprovado por vistos nos relatórios de atividades do estagiário 

emitidos semestralmente e com menção de aprovação final.  

Art.6º - O Estágio não gera vínculo empregatício de qualquer 

natureza, e o estagiário poderá receber bolsa, observados os 

seguintes requisitos:  

I – matrícula e freqüência regular do educando na Instituição 

de Ensino; 

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a 

Prefeitura Municipal do Município de Visconde do Rio Branco – Minas 

Gerais e a Instituição de Ensino;  

III – a jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo 

educando, deverá compatibilizar-se com o seu horário de estudos e 

com os horários da Prefeitura Municipal do Município de Visconde do 

Rio Branco – Minas Gerais, desde que não prejudique o horário das 

atividades estudantis. 

Art.7º - O estágio, independentemente do aspecto 

profissionalizante, direto e específico, poderá assumir a forma de 

atividade de extensão, mediante a participação do estudante em 

empreendimentos ou projetos de interesse social. 

Art.8º - A jornada de atividade em estágio terá carga horária 

máxima de 06 (seis) horas diárias com turnos e dias a serem 

determinados de acordo com os interesses e necessidades das escolas 

públicas vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do Município 
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de Visconde do Rio Branco – Minas Gerais, bem como de acordo com o 

interesse de outros Órgãos Públicos do Município e Secretarias da 

Prefeitura Municipal do Município de Visconde do Rio Branco – Minas 

Gerais e / ou Instituição sem fins lucrativos conveniadas com o 

Município de Visconde do Rio Branco – Minas Gerais. 

Art. 9º - O valor mensal da bolsa estágio a ser concedida será 

de até R$ 500,00 (Quinhentos Reais) para os estudantes / 

estagiários.       

Art. 10º - O estagiário, em qualquer hipótese, deve estar 

segurado pela Instituição de Ensino, contra acidentes pessoais. 

Art. 11º - É assegurado ao estagiário, sempre que o período de 

estágio for igual ou superior a 1(um) ano,  recesso de 30(trinta) 

dias, preferencialmente durante suas férias escolares, podendo 

ocorrer em período diverso, respeitada  a escala de férias elaborada 

anualmente pela Unidade Administrativa à qual o aluno estiver em 

atividade. 

§1°. O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado 

quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

§2°. Os dias de recesso previstos neste artigo serão 

concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio vir a ter 

duração inferior a 01 (um) ano. 

Art. 12° - É assegurado ao estagiário, para dedicação aos 

estudos para a realização de provas desde que apresente declaração 

da Instituição de Ensino 03 (três) dias por ano, sem prejuízo da 

bolsa mensal e do recesso de 30 (trinta) dias / proporcional 

previsto no artigo anterior. 

Art. 13º - A duração do estágio, na Prefeitura, não poderá 

exceder 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário 

portador de deficiência devidamente comprovada.  

Art. 14º - A seleção dos candidatos a estagiar na Prefeitura 

do Município de Visconde do Rio Branco – Minas Gerais, será efetuada 

por uma Comissão nomeada para este fim, observados os critérios 
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estabelecidos neste Decreto e o número de estagiários limitado às 

disponibilidades orçamentárias do Município em cada exercício 

financeiro e de acordo com a Lei Federal nº: 11.788/08. 

§ 1º) Para se inscrever ao estágio, o candidato deverá 

protocolar seu pedido na Secretaria Municipal de Educação da 

Prefeitura do Município de Visconde do Rio Branco – Minas Gerais nos 

05 (cinco) primeiros dias úteis de Fevereiro de cada ano, 

acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Cópia da Carteira de Identidade; 

b) Cópia do CPF; 

c) Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio 

(histórico escolar); 

d) Comprovante de residência; 

e) Comprovante de matrícula na Instituição de Ensino 

Superior; 

f) Cópia do título eleitoral; 

g) 01 foto 3 x 4; 

h) Comprovantes de renda familiar. 

 

§ 2º) Os originais dos documentos citados no § 1º deste artigo 

deverão ser apresentados no ato da inscrição para efeito de 

conferência.  

Art. 15º - O processo para escolha do candidato a estagiar na 

Prefeitura Municipal do Município de Visconde do Rio Branco – Minas 

Gerais levará em conta a renda familiar que será calculada somando – 

se a renda bruta dos componentes do grupo familiar, dividindo – se 

pelo número de pessoas que formam esse grupo, não podendo o valor 

exceder 01 (um) salário mínimo e ½ (meio) per capita, além de ser 

aprovado em estudo sócio – econômico a ser realizado pelo corpo de 

Assistentes Sociais da Prefeitura Municipal do Município de Visconde 

do Rio Branco – Minas Gerais que deverá elaborar “laudo 

circunstanciado” a respeito da condição econômica do aluno / 

estagiário. 
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Art. 16º - Durante o período de estágio, estará sendo 

observada a aptidão do estudante, semestralmente, mediante avaliação 

de desempenho, efetuada pelo Secretário, Diretor e / ou Responsável 

Legal da Unidade / Órgão / Conveniada onde o estagiário estiver em 

atividade. 

Art. 17º - O aluno estagiário deverá apresentar aproveitamento 

escolar com média igual ou superior a 60% (sessenta por cento). 

Art. 18º - Ficam impedidos de se beneficiarem com a Bolsa 

Estágio, os candidatos portadores de graduação e os graduandos que 

já possuam qualquer outro tipo de Bolsa Estágio proporcionada pela 

Prefeitura Municipal do Município de Visconde do Rio Branco – Minas 

Gerais e / ou Governo Estadual e Federal. 

Art. 19º - Perderá o direito ao estágio o estudante que for 

reprovado ou obter dependência em alguma matéria. 

Art. 20º - Se houve estagiários na Prefeitura Municipal do 

Município de Visconde do Rio Branco – Minas Gerais antes da vigência 

da Lei Federal 11.788/08 estes deverão ser enquadrados às suas 

disposições. 

Art. 21º - A prorrogação dos estágios contratados antes do 

início da vigência da Lei 11.788/08 apenas poderá ocorrer se 

ajustada às suas disposições. 

Art. 22º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data. 

Art. 23º - Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

Visconde do Rio Branco 24 de janeiro de 2014. 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


