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PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO 

EDITAL N. 05/2019 

 
O Prefeito Municipal de Diamantina, Juscelino Brasiliano Roque, no uso de suas atribuições 

legais, torna públicas as normas para realização de Processo Seletivo para Estágio Remunerado de 

acadêmicos de Pós-Graduação em Direito de instituições de ensino devidamente conveniadas com a 

Prefeitura Municipal de Diamantina. 

 
1. DAS VAGAS E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Quadro 1 – Distribuição de Vagas 

VAGAS PARA CONTRATAÇÃO 

IMEDIATA 

CADASTRO RESERVA 

01 04 

 

a) O presente edital terá validade por um ano a partir da data de homologação da lista de 

classificados e poderá ser prorrogado por mais um ano a critério da Prefeitura Municipal de 

Diamantina; 

b) A jornada de trabalho será de 6 (seis) horas diárias, ou seja, 30 (trinta) horas semanais, de 

segunda a sexta-feira, no turno diurno e/ou vespertino; 

c) Os candidatos selecionados serão chamados de acordo com sua classificação no Processo 

Seletivo; 

d) A vaga será ocupada pelo primeiro classificado, considerando a ordem decrescente das somas 

finais, sendo que os demais classificados serão considerados excedentes e comporão o cadastro de 

reserva até o 5º colocado; 

e) O presente Processo Seletivo, no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, visa 

à oferta de vagas para estudantes do curso de Pós-Graduação em Direito de instituições de ensino 

devidamente conveniadas com a Prefeitura Municipal de Diamantina, que estejam matriculados (as) 

e frequentes; 

f) A Pós-Graduação em Direito deve estar em curso; 
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g) A concessão de estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza e dar-se-á mediante a 

classificação em Processo Seletivo e celebração de Termo de Compromisso de Estágio – TCE entre 

o (a) estudante e a Prefeitura Municipal de Diamantina; 

h) O prazo para recurso está neste Edital e deverá ser entregue até a data estipulada, preenchido 

devidamente o Anexo C. 

 
2. DO CRONOGRAMA 

O Processo Seletivo para Estágio Remunerado seguirá o cronograma apresentado no QUADRO 2: 

Quadro 2 – Cronograma de seleção 

Datas Etapas 

09/09/2019 Lançamento do Edital  

10/09/2019 e 11/09/2019 Inscrição por meio do formulário (Anexo B) e envio dos 
documentos numerados e encadernados condicionados em envelope 
lacrado. Postagem por carta registrada pelos Correios - Agência 
Diamantina, situada na Praça Corrêa Rabelo n.º 93, Centro. Horário: das 
09:00 às 16:00 horas. 

13/09/2019 Resultado Parcial – Convocação para entrevista 

16/09/2019 Entrevista com pessoal da Comissão, na Sala de Reuniões da 

Secretaria de Meio Ambiente, à Rua da Glória, nº 394, nos horários 

estabelecidos no Resultado Parcial – Convocação para entrevista. 

17/09/2019 Publicação Resultado Parcial - Entrevista 

18/09/2019 Prazo para Recurso - Anexo C - Postagem por carta registrada pelos 

Correios - Agência Diamantina, situada na Praça Corrêa Rabelo n.º 

93, Centro. Horário: das 09:00 às 16:00 horas. 

20/09/2019 Publicação do Resultado Final da Seleção 

23/09/2019 Assinatura do Termo de Compromisso de Estágio 

 
3. DAS ATRIBUIÇÕES 

3.1 São atribuições do estagiário, além daquelas estipuladas no capítulo IV da Lei Federal nº 

11.788/2008: 
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a) Ter horário disponível de 30 horas semanais; sendo 6 horas diárias ou de acordo com o 

horário do setor que irá acompanhar; 

b) Participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas; 

c) Participar de cursos ou treinamentos de atualização para melhor desenvolvimento do 

trabalho; 

d) Participar das reuniões; 

e) Realizar atividades de apoio ao setor que estiver vinculado; 

f) Colaborar nas atividades do setor a que estiver vinculado, de acordo com o solicitado pelo 

servidor ao qual estiver subordinado; 

g) Ser pontual, assíduo e colaborar no exercício de suas atividades. 

 
4. DAS PROIBIÇÕES 

4.1 É vedado ao estagiário assumir, em quaisquer circunstâncias, atividades sem a devida 

supervisão e o devido acompanhamento do responsável durante suas atividades. 

4.2  É expressamente proibido que o estagiário desempenhe função de qualquer natureza que não se 

enquadre nas atribuições descritas no presente Edital.  

4.3 São deveres do Assessor Jurídico ou Supervisor do Estagiário: 

a) Elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades diárias dos estagiários; 

b) Controlar a frequência dos estagiários, repassando essas informações à Diretoria de 

Recursos Humanos;  

c) Avaliar e informar a cada 2 (dois) meses à Secretaria de Planejamento e Gestão, por 

meio de documento, o desenvolvimento do estágio; 

d) Informar à instituição de Ensino a cada 2 (dois) meses, relatório de atividades, com vista 

obrigatória do Estagiário. 

 
5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.2 O Processo Seletivo será conduzido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

5.3 A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise de documentação e nos critérios 

estabelecidos no Anexo A. 
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5.4 O Processo Seletivo para Estágio remunerado será de responsabilidade da Secretaria de 

Planejamento e Gestão, instruído pela comissão designada através da Portaria SMPG nº 

149/2019 de 09 de setembro de 2019. 

5.5 Pré-requisitos para inscrição: 

5.5.1 Ser aluno de Curso de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Única, conforme Convênio; 

5.5.2 Estar matriculado e cursando Pós-Graduação em Direito nas áreas de Direito Administrativo 

ou Direito de Família 

5.5.3 Não ser beneficiário de nenhuma bolsa. 

5.6 No caso de empate na pontuação, terá preferência o candidato que tiver maior idade, assim 

considerando ano, mês e dia de nascimento; 

5.7 Os resultados serão divulgados no site da Prefeitura Municipal de Diamantina 

(www.diamantina.mg.gov.br). 

 

6  DA CONVOCAÇÃO 

6.1 A convocação oficial será feita por meio do endereço eletrônico informado na inscrição. 

6.2 Após convocação, o candidato terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para se manifestar, podendo:  

a) Aceitar a vaga ofertada;  

b) Solicitar a reclassificação para o último lugar do cadastro de reserva;  

c) Desistir do processo seletivo, mediante preenchimento de termo de desistência ou manifestação 

no email de convocação e ser automaticamente excluído do cadastro de reserva. 

6.3 Em caso de recusa, reclassificação ou desistência, será convocado para a vaga o candidato 

seguinte na ordem de classificação. 

6.4 A desistência tratada no item 6.2.c é irretratável. 

6.5  Será considerado desistente o candidato que não responder a convocação no prazo estipulado 

no item 6.2. 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Este Edital ficará à disposição para consulta na unidade realizadora do presente processo 

seletivo, no seguinte endereço: Rua da Glória, n° 394, Centro - Diamantina/MG. 

http://www.diamantina.mg.gov.br/
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7.2 O prazo de validade desta seleção pública é de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, a 

critério da administração, contado da data da divulgação do resultado final da seleção. 

7.3 As nomeações serão feitas para início das atividades, observados os prazos previstos no Quadro 

2. 

7.4 Todas as instruções e avisos relativos à seleção regida por este Edital serão divulgados na 

página da Prefeitura Municipal de Diamantina, por meio do link: www.diamantina.mg.gov.br.  

7.5 A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação, por parte do candidato, do que determinam 

as legislações vigentes de estágio e este Edital. 

7.6 A contratação de candidato aprovado dependerá da conveniência para a Prefeitura Municipal de 

Diamantina. 

7.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão. 

 

 

Diamantina, 09 de setembro de 2019. 

 

 

 

Juscelino Brasiliano Roque 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Heliomar Valle da Silveira 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

 

 

 

 

 

 

http://www.diamantina.mg.gov.br/
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ANEXO A 

1- DAS VAGAS 

a) 1 (uma) para contratação imediata; 

b) 4 (quatro) vagas para cadastro de reserva, conforme necessidade da administração. 
 

Valor da bolsa: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

Carga Horária: 30 Horas semanais. 

 
2- ETAPAS:  

a) Resultado Parcial – Convocação para entrevista: 

Data: 13 de setembro de 2019.  

b) Entrevista: 

Data: 16 de setembro de 2019. 

Horários estabelecidos no Resultado Parcial – Convocação para entrevista. 

Local: Prefeitura Municipal de Diamantina – Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, situada na Rua da Glória, n.º 394 – Centro – Diamantina – MG. 

 
3- Os candidatos serão selecionados conforme a soma dos pontos obtidos na: 

a) Avaliação de documentação, 50 (cinquenta) pontos, a saber: 

Título Valor máximo dos pontos a serem 
atribuídos 

Pós-Graduação em andamento na Área de 
Direito Administrativo ou Direito de Família 20,0 

Palestras, cursos e oficinas na área 10,0 

Experiência profissional na área 10,0 

Pós-Graduação concluída em outras áreas do 
Direito 

10,0 

Total 50,0 

 

b) Entrevista individual, 50,0 (cinquenta) pontos, a saber: 

Competências Valor máximo dos pontos a serem 
atribuídos 

Conhecimento teórico e prático em Direito 
Administrativo e Direito de Família 

20,0 
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Experiência na execução de trabalhos que 
envolvam práticas jurídicas 

15,0 

Habilidade de expressão verbal e 
comunicabilidade 

10,0 

Competência para trabalhar as relações 
interpessoais 

5,0 

Total máximo de pontos 50,0 
 

4- Cópia de Documentos numerados e encadernados a serem entregues em envelope A4: 

a) Carteira de Identidade; 

b) CPF; 

c) Carteira de Reservista (para candidato do sexo masculino); 

d) Comprovante de endereço; 

e) Comprovante de colação de grau no curso de Direito; 
f) Comprovante atualizado de regularidade escolar, emitido pela instituição de ensino, com 

informação do tema, do prazo de duração ou data estimada para encerramento do curso 

de pós-graduação; 

g) Currículo Simplificado com os devidos comprovantes de palestras, cursos (inclusive de 

pós-graduação) e oficinas na área; 

h) Número da Conta Corrente ou Universitária no Banco do Brasil; 

i) Comprovante de licenciamento profissional junto à Ordem dos Advogados do Brasil, 
caso tenha a inscrição; 

j) Formulário (Anexo B) preenchido e assinado. 
 

5- O candidato deverá apresentar toda a documentação exigida neste edital, em envelope 

lacrado, estando consignado na parte de fora o remetente com o respectivo endereço e o 

destinatário na seguinte forma: 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 
EDITAL Nº 05/2019 DE 09/09/2019 
CARGO PLEITEADO: 
ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
RUA DA GLÓRIA, Nº 394, CENTRO - DIAMANTINA/MG CEP 39.100-000 
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ANEXO B – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – DADOS PESSOAIS E CURRICULARES 

 

Nome  

Data de nascimento ____/____/____ Sexo  

Naturalidade  UF  

Nome do Pai  

Nome da Mãe  

Endereço  

Número  Bairro  

Cidade  UF  

Fone Residencial  Celular  

E-mail  

 

DOCUMENTAÇÃO 

RG  Órgão Emissor  Data  

CPF  Carteira de Reservista n.º  

 

ESCOLARIDADE 

Curso de Pós Graduação:  

 

ANEXAR A ESTA FICHA A CÓPIA DOS DOCUMENTOS CONSTANTES NO ANEXO A - 

ITEM 4. 
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ANEXO C – FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO REMUNERADO - PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

NOME DO CANDIDATO __________________________________________________________ 

CPF: _____________________ 

 

RAZÕES DO RECURSO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Local e data  

____________________________________, ____/___/____ 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Responsável SEPLAG 

 

 

 


