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EDITAL Nº 005 /2021 
 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE 
VAGAS PARA ESTAGIÁRIOS DE DIREITO, 
FISIOTERAPIA, ADMINISTRAÇÃO, PSICOLOGIA 
E ENGENHARIA. 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANA VERDE, Aender Anastácio de Morais, no 

exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, torna pública a abertura 

de inscrições para a seleção pública para provimento de vagas de estágio, para estudantes do 

curso de graduação em Direito, Engenharia, Fisioterapia, Administração e Psicologia. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 Poderão participar da Seleção Pública estudantes devidamente matriculados em 

instituições de educação superior, devidamente autorizadas pelo Ministério da Educação, 

nos cursos de graduação em Direito, Engenharia, Fisioterapia, Administração e Psicologia. 

 

1.2 A carga horária para a realização do estágio é de 20 horas semanais, com jornada diária 

de 4 horas, de acordo com o horário estabelecido pelo órgão/setor de lotação.  

 

1.3 O estagiário fará jus ao recebimento de bolsa de estágio no valor de R$506,00 

(quinhentos e seis reais) mensais.  

 

1.4 A participação na presente Seleção Pública é aberta aos estudantes que cursam a partir 

do 2º período dos cursos acima elencados, sendo que a admissão do (a) candidato (a) 

aprovado (a) está condicionada ao cumprimento de requisitos de regular matrícula e 

frequência bem como à comprovação da regularidade documental do convocado, dentre 

outras exigências descritas neste Edital.  

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS  
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2.1. Para participar do processo seletivo, o estudante interessado deve atender às seguintes 

exigências:  

a) Ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, 6 (seis) meses, quando da 

convocação; 

b) Estar matriculado e frequentando efetivamente o curso de nível superior (exigida 

para a vaga) em instituições de ensino oficialmente reconhecidas pelo Ministério da 

Educação – MEC; 

c) Ter disponibilidade para estagiar em regime de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) 

horas semanais, no período vespertino. 

d) Ser brasileiro ou estrangeiro, observando este último o prazo do visto temporário de 

estudante, na forma da legislação aplicável; 

e) Não estar prestando estágio em entidades da administração pública direta ou indireta 

de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios ou na iniciativa privada. 

3. VAGAS  

 

3.1 O processo seletivo ao qual se refere o presente Edital destina-se ao preenchimento de 

07 (sete) vagas de estágio para estagiários. 

 

3.2 Das 07 (sete) vagas disponibilizadas: 

a) 03 (três) serão para o estagiário(a) de Direito no Fórum da Comarca de Perdões, lotados 

na Secretaria de Administração; 
 

b) 1 (uma) vaga para estagiário(a) de Administração lotado na Secretaria de Administração; 
 

c) 1 (uma) vaga para estagiário(a) de Psicologia lotado na Secretaria da Saúde; 
 

d) 1 (uma) vaga para estagiário(a) de Fisioterapia lotado na Secretaria da Saúde; 
 

e) 1 (uma) vaga para estagiário(a) de engenharia lotado na Secretaria de Obras. 

 

 

3.3 O prazo de validade será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

 

4. INSCRIÇÕES  
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4.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste 

Edital e seus Anexos, bem como certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

 

4.2. As inscrições serão realizadas pessoalmente pelo candidato, de forma gratuita e 

exclusivamente na Prefeitura do Município de Cana Verde, situada Praça Nemésio Monteiro, 

n° 12 - CENTRO- CEP 37267-000 – Cana Verde/MG, das 13h às 16h, nos dias 15/07/2021 

ao dia 20/07/2021 

4.3 No ato na Inscrição o candidato deverá apresentar: 

 

a) Requerimento de Inscrição, constante do Anexo I, devidamente preenchido e 

assinado. 
 

b) Histórico escolar 

 

c) Documento Pessoais 

 

d) Comprovante de endereço 

 

4.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das regras da 

Seleção Pública, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais 

pertinentes, vigentes até a data de publicação deste Edital, bem como em eventuais 

comunicados ou instruções específicas para a realização do certame, acerca dos quais não 

poderá alegar desconhecimento.  

 

4.5 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea, 

assim como por via postal, fax ou correio eletrônico ou outro meio que não o estabelecido 

neste Edital.  

 

5. DOS REQUISITOS  

 

5.1 A classificação dos estagiários a serem selecionados se dará pela maior média das notas 

nas disciplinas regulares dos cursos até o período respectivo do curso, a ser comprovada 

mediante a apresentação do histórico escolar. Sendo que em havendo empate na média de 

notas prevalecerá o candidato matriculado no período/ano mais adiantado do curso e 

prevalecendo o empate, selecionando-se o mais velho. 

5.2 O candidato deverá residir no Município de Cana Verde MG. 
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6. RESULTADO PRELIMINAR 

 

6.1. A divulgação do resultado preliminar do processo seletivo será feita no dia 23/07/2021 

no endereço eletrônico www.canaverde.mg.gov.br e em publicação na página Oficial do 

Face book da Prefeitura Municipal de Cana Verde, para conhecimento de todos os 

interessados.  

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1 Os aprovados deveram comparecer na sede da Prefeitura no Dia 26/07/2021, sob pena 

de exclusão do certame. 

7.2. No ato na apresentação o candidato deverá apresentar: 

a) Cópia do documento de identidade; 

b) Cópia do CPF; 

c) Comprovante de matrícula e/ou declaração da instituição de ensino superior de que 

o candidato está regularmente matriculado. 

 

7.3 Integram este edital os anexos contendo a ficha de Inscrição. 

7.4 O contrato de estágio poderá ser rescindindo por mau desempenho e/ou interesse da 

Administração Pública. 

 

 

Cana Verde 13 de Julho de 2021 

 

 

 

AENDER ANASTÁCIO DE MORAIS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

http://www.canaverde.mg.gov.br/
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº _________________ 

PROCESSO SELETIVO NÚMERO: 005/2021 

 

Candidato: ______________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Cidade: ______________________ Estado: _______ CEP: _______________ 

Telefone: ______________________ Celular: __________________________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

Nacionalidade: __________________Naturalidade: ______________________ 

Data de Nascimento:___/___/______ Sexo: ____ Estado Civil: _____________ 

Nome do Pai: ____________________________________________________ 

Nome da Mãe: ___________________________________________________ 

Carteira de Identidade: ________________ Órgão Expedidor: _____________ 

CPF: ___________________  

 

 

Declaro que ao fazer este pedido de inscrição, assumo integral responsabilidade pelas 

informações aqui prestadas e aceito os termos do Edital que regulamenta o Processo seletivo 

de minha opção e seus anexos e que aceitos todos os termos nele inseridos. 

 

Cana Verde, ______ de ______________ de 2021. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato(a) 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO – EDITAL N.º005/2021 

NOME:_____________________________________________ 

ÁREA DE FORMAÇÃO: ____________________________     DATA:__________. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE –N.º DE 

INSCRIÇÃO:_________________
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