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                  Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS – SRH - Nº. 007/2014.  

  

ESTABELECE CRITÉRIOS E DIRETRIZES DE OPERACIONALIZAÇÃO 

PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NOS ÓRGÃOS E 

ENTIDADES, NO ÂMBITO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE 

CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES. 

Versão: 001  

Aprovação em: 21 de outubro de 2014. 

Ato de aprovação: Decreto Normativo nº 2.453/2014. 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º.  Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar normas procedimentais, 

para padronizar a rotina interna de controle e acompanhamento de contratação de 

estagiários, com vistas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos recursos 

públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Conceição do Castelo. 

Art. 2º. O Programa de Estágio remunerado tem como objetivo precípuo proporcionar ao 

alunado contato com o mercado de trabalho, experiência e prática profissional, 

complemento de ensino e aprendizagem na promoção do aperfeiçoamento técnico, 

cultural e de relacionamento humano, além de possibilitar a troca de conhecimento e 

experiência entre o meio acadêmico e a realidade. 

 

CAPÍTULO II   

DA ABRANGÊNCIA 
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Art. 3º. Esta Instrução Normativa abrange: 

I.  A Secretaria de Administração, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Secretária 

de Finanças, Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Secretária de Educação, 

Secretária de Obras e Serviços Urbanos e Secretária de Saúde. 

II. Departamento de Recursos Humanos; 

III. Unidade Central de Controle Interno do Município; 

IV. Procuradoria Geral do Município; 

V. Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal; 

 

CAPÍTULO III 

DA BASE LEGAL 

Art. 4º.  A presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes legislações: 

Lei nº 11.788/2008 ( Federal),  e Lei municipal nº 1158/2007 e Portaria Municipal nº 

138/2013. 

 

CAPÍTULO IV 

         DOS CONCEITOS 

 

Art. 5º.  Para os fins desta Instrução Normativa entende-se por: 

I. Estágio: é o ato educativo escolar prestado e supervisionado nas empresas ou 

repartições públicas, visando o desenvolvimento e aprimoramento profissional do 

educando na sua área de trabalho; 

II. Estagiário: profissional em começo de carreira, sujeito a revogação de direitos 

previstos em Lei pelo seu grau hierárquico. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 
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Art. 6º. É responsabilidade do Chefe do Executivo Municipal celebrar convênios com 

estabelecimentos de ensino superior e profissionalizante que desenvolvam atividades e 

operações de Programas de Estágios para contratação dos estagiários, a fim de 

atuarem nas Secretarias e Departamentos Municipais.. 

Art. 7º. São responsabilidades da Secretaria Municipal de Administração: 

I. Celebrar Termo de Compromisso com Agentes Integradores, que desenvolvam 

atividades e operações de Programas de Estágios para a contratação dos estagiários, a 

fim de atuares em todas as Secretarias e Departamentos  da Administração Pública 

Municipal. 

II. Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, observando o estabelecido na legislação 

relacionada à saúde e a segurança do Trabalho (art. 14, da Lei nº 11.788/2008); 

III. Indicar funcionário do quadro de  pessoal, com formação ou experiência profissional 

na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e 

supervisionar o educando; 

IV. Entrar em contato a Agência Integradora para definição dos alunos que farão estágio, 

da definição conjunta com as demais partes celebrantes, no Plano de Atividades de 

Estágio, e o envio de ensino, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, do relatório 

de atividades de estágio, com vista obrigatória do estagiário. 

Art. 8º. São de responsabilidade da Agência Integradora: 

I. Fornecer formulário de inscrição para o Programa de Estágio (anexo I), que deverá ser 

preenchido e assinado pelo estagiário e entregue no Departamento de Recursos 

Humanos para posterior encaminhamento junto com os documentos dos anexos II, III à 

Agência Integradora que providenciará a confecção do Termo de Compromisso., 

II. Celebrar após a autorização do Chefe do Executivo Municipal (anexo II), o pedido de 

contratação do estagiário; 

III. Providenciar a cobertura de seguros contra acidentes pessoais a favor do estagiário, 

devidamente comprovado junto ao setor responsável da Prefeitura Municipal. 

Art. 9º. São responsabilidades do Departamento de Recursos Humanos: 

I.  Receber toda a documentação necessária para a contratação do estagiário, fazendo 

sua inclusão  no sistema e gerando sua matrícula,  incluindo: 
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a) Termo de Compromisso assinado entre o Estagiário, a Instituição de Ensino, a 

entidade concedente e a Agência Integradora; 

b) Atestado de matrícula ou declaração da Instituição de Ensino que comprove 

regularidade de matrícula e freqüência; 

c) Cópia dos documentos pessoais do estagiário, conforme disposto no Anexo III desta 

Instrução Normativa; 

II.  Manter à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

III. Enviar a instituição de ensino com periodicidade mínima de seis meses relatórios de 

atividades, com vista obrigatória ao estagiário (art. 9º da Lei nº 11.788/2008). 

IV. Em caso de trancamento ou desistência do curso, o estagiário deverá comunicar ao 

seu supervisor, que deverá repassar a informação imediatamente ao Chefe do 

Departamento de Recursos Humanos, que solicitará a rescisão do contrato do 

estagiário. 

Art. 10. A unidade habilitada à realização do estágio, deverá indicar ao Chefe do 

Executivo o nome de um servidor estável, com formação na mesma área de atuação do 

estagiário, que, sem prejuízo de suas atividades de rotina, terá a incumbência de 

orientá-lo, supervisioná-lo e proceder à avaliação de seu desempenho como estagiário, 

controlar freqüência, bem como  a solicitação de renovação de contrato do estagiário e 

seu cancelamento. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 11. As Secretarias Municipais e Departamentos, interessados na admissão de 

estagiários, deverão fazer a solicitação de autorização ao Gabinete do Prefeito, com 

posterior encaminhamento a Secretaria de Administração. 

§ 1º A solicitação obrigatoriamente deverá constar as seguintes informações: 

I. Secretaria ou órgão solicitante; 

II. Repartição/Estabelecimento onde será realizado o estágio; 

III. Instituição de Ensino; 
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IV. Curso pretendido; 

V. Quantidade máximo de estagiários; 

VI. Qualificação do estagiário; 

VII. Período de estágio (máximo de 2 anos); 

VIII. Nome e qualificação do Supervisor, indicado pela Secretaria de Administração, 

como responsável pelo acompanhamento de cada estagiário; 

IX. Dotação Orçamentária; 

X. Autorização do Prefeito. 

Art. 12. A quantidade de vagas para os estágios será estabelecida pelo Chefe do 

Executivo em conformidade ao quantitativo de servidores efetivos da área de autuação, 

em percentual que não exceda 5% (cinco por cento) do número total de servidores 

municipais. 

Parágrafo único: As vagas serão preenchidas de acordo com as necessidades do 

município, ficando definido que 80% das vagas serão preenchidas com estagiários de 

Curso Superior e os demais 20% com estagiários de ensino profissionalizante, caso não 

sejam preenchidas as vagas de ensino profissionalizante, estas poderão ser utilizadas 

para preenchimento com estudantes do ensino superior. 

Art. 13. É pressuposto básico e indispensável à inserção no programa, estar matriculado 

e freqüentando regularmente, no mínimo, o 3º período de seu curso e dentro da área.  

(portaria municipal 138/2013). 

Art. 14. O estágio é regulado por Lei Federal e remunerado através de bolsa-estágio  

para custear as despesas mínimas do estudante. 

Art. 15. A jornada de atividade do estágio deverá ser compatível com o horário  de 

funcionamento da repartição, respeitando o horário escolar do estagiário. 

Parágrafo único: Durante o período de férias escolares, a jornada de estágio manter-

se-á idêntica ao da repartição, podendo ainda ser definida em comum acordo entre o 

estagiário e a Administração. 

Art. 16. Constituem critérios para admissão ao Programa de Estágio Remunerado, além 

de outros previstos nesta Lei: 

I. Comprovação de residência no Município de Conceição do Castelo e pleno gozo dos 

direitos políticos; 
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II. Apresentação de currículo e de histórico escolar atualizado. 

Art. 17. A formalização do estágio é feita através de assinatura do Termo de 

Compromisso entre o alunado, o Poder Público, a instituição de ensino e a Agência 

Integradora. 

§ 1º. O Termo de Compromisso deverá conter obrigatoriamente: 

I.  Condições de estágio; 

II. Jornada diária de quatro horas, fixada de modo a compatibilizá-la ao horário escolar; 

III. Valor da bolsa-estágio; 

IV. Duração de cada estágio que deverá ser de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por igual período, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, sempre a critério 

da Administração. 

V. Ciência do estagiário de que a contratação de estágio não confere qualquer vínculo 

empregatício ou direitos trabalhistas. 

VI. Cópia de declaração de matrícula da faculdade ou da escola técnica 

profissionalizante ou congênere. 

§ 2º. Tratando-se de estagiário menor de idade, o Termo de Compromisso deve ser 

firmado com a anuência dos pais ou responsáveis. 

§ 3º. A Bolsa-Estágio tem o valor de um salário mínimo. 

Art. 18. As despesas oriundas do presente programa serão oneradas com a dotação 

orçamentária de cada secretaria que vier a utilizar-se do serviço de estágio. 

Parágrafo único: Para renovação do estágio deverá a Secretaria responsável, observar 

a existência de dotação orçamentária, o período de prorrogação, o supervisor indicado 

para o acompanhamento do estágio, e as datas de avaliação da instituição de ensino e 

do recesso. 

Art. 19. Constituem causas justas para a cessação sumária do estágio: 

I. A inobservância do convencionado no Termo de Compromisso firmado pelo estagiário; 

II. A indisciplina, a conduta incompatível às normas éticas e morais, a insubordinação ou 

desídia do estagiário; 

III. Freqüência inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) das aulas, no período de cada 

mês; 

IV. A conclusão ou abandono do curso; 
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V. O cancelamento ou trancamento de matrícula; 

VI. O abandono do estágio, caracterizado pelo não comparecimento às atividades por 

período superior a 10 (dez) dias de estágio consecutivos; 

VII. Extinção de vaga por conveniência administrativa ou problema orçamentário. 

 

CAPÍTULO VII 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 20. Compete à Unidade Central de Controle Interno do Município dirimir quaisquer 

dúvidas ou interpretações desta Instrução Normativa. 

‘Art. 21.   Os anexos I, II, III,  constituem parte integrantes desta Instrução Normativa. 

Art. 22.  As competências, as atribuições das partes envolvidas, demais informações e 

procedimentos relativos ao estágio, devem respeitar o previsto nas legislações 

específicas e nesta Instrução Normativa. 

Art. 23. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Conceição do Castelo – ES, em 22 de setembro de 2014. 
 
 

FRANCISCO SAULO BELISÁRIO 
Prefeito Municipal 

 
 

ANTELMO CARDOSO 
Coordenador Chefe da Unidade Central de Controle Interno. 
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ANEXO I

 

Inscrição para o Programa de Estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Básico Intermediário Avançado   Básico Intermediário Avançado 

Área Contábil (   ) (   ) (   )  AutoCad (   ) (   ) (   ) 

Área Financeira (   ) (   ) (   )  Corel Draw (   ) (   ) (   ) 

Área Pessoal (   ) (   ) (   )  Digitação (   ) (   ) (   ) 

Atendimento ao 
Público 

(   ) (   ) (   )  Excel (   ) (   ) (   ) 

Aux. 
Administrativo 

(   ) (   ) (   )  Internet (   ) (   ) (   ) 

Espanhol (   ) (   ) (   )  Manutenção em 
máquinas 

(   ) (   ) (   ) 

Inglês (   ) (   ) (   )  Montagem de máquinas (   ) (   ) (   ) 

Recepção (   ) (   ) (   )  Power Point (   ) (   ) (   ) 

Técnica de 
Vendas 

(   ) (   ) (   )  Windows (   ) (   ) (   ) 

Telemarketing (   ) (   ) (   )  Word (   ) (   ) (   ) 

Outros:_____________________________________________________________________________________________ 

 

DATA:____/_____/______                 Assinatura do Estagiário 

Nome Completo: _____________________________________________________________________________________________ 

CPF: ______________________________RG: __ UF:______ Data de Nascimento: _________________________________________ 

E-mail: ________________ Telefone: _______________ Celular: ______________________________________________________ 

Nome da Mãe_______________________________________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________ No: _______ CEP: ____________________________________________ 

Complemento: _____________ Bairro: _______________________ Cidade_____________________________________________ 

Estado Civil: ____________ Participou de algum Programa de Adolescente Aprendiz: (  ) Sim      (  ) Não 

Sexo: (  ) M (  ) F        Carteira de Habilitação: (  ) Sim (  ) Não          Condução Própria: (  ) Carro (  ) Moto 

Quantidade de familiares residentes no endereço informado: ______ Renda Familiar: R$ ___________________________________ 

Nome da Instituição de Ensino:___________________________________________________________________________________ 

Cidade da Instituição de Ensino:__________________________________________________________________________________ 

Nome do Curso: _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                               
Ensino Médio (ano):_____ Técnico/Superior (período): ______Participa do: PROUNI ( ) FIES ( ) NOSSA BOLSA ( ) 

Turno das Aulas: Manhã (  ) Tarde (  ) Noite (  ) Disponibilidade para Estágio: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) Sábado (  ) 

Dados Pessoais 

Dados Escolares 

Habilidades 
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ANEXO II 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO – CIEE/ES 

AVENIDA PRINCESA ISABEL, 629, ED. VITÓRIA CENTER, 2º ANDAR, CENTRO, VITÓRIA – ES. CEP: 29010-904 

Telefone: (27) 3232-3200 – Página Internet: www.ciee-es.org.br 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

DADOS PARA ENTREVISTA E TERMO DE ENCAMINHAMENTO 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

CNPJ: Telefone: 

Contato: E-mail: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 
Prezados Senhores: Caso este estudante seja aprovado para o estágio, favor preencher esta ficha completa e encaminhá-lo para 

a unidade CIEE, onde o mesmo deverá comparecer munido da declaração escolar (em caso de estudantes da Ufes, trazer horário 

individual e histórico escolar), Identidade e seu próprio CPF. 

DADOS DO ESTUDANTE 

Nome:  

E-mail: 

Telefone: Horário de Aula: 

Nível: [   ] Médio   [   ] Técnico     [   ] Superior Turno: [   ] Manhã    [   ] Tarde    [   ] Noite 

Curso: Semestre: 

Instituição de Ensino: 

* Caro estudante: Se você for aprovado, deverá comparecer ao CIEE com declaração escolar (em caso de estudantes 

da Ufes: trazer horário individual e histórico escolar), Identidade e seu próprio CPF. 

Referente:    AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

Conforme preceitua o Convênio assinado com esta Unidade Concedente de Estágio e o CIEE/ES, autorizamos a 

preparação da documentação referente ao estágio do estudante citado nas condições abaixo: 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO 

Horário de Estágio: Intervalo:                às 

Carga Horária Semanal: Dias Úteis: 

Observação do Horário: Bolsa Auxílio: 

Vale Transporte: (   ) Sim    (   ) Não  R$ Outras formas de Auxílio Transporte: (   ) Diário  (  ) Mensal 

Data de Inicio de Estágio: Duração: [   ] 6 meses  [   ] 12 meses  [  ] 24 meses 

Área de Autuação do Estagiário: Nome do Supervidor: 

Cargo do Supervisor: Formação Acadêmica do Supervisor: 

E-mail da Empresa: 

Atividade de Estágio: 
 
 
 
  
Cabe a Concedente designar um supervisor para orientar e acompanhar o estagiário no desenvolvimento de suas 
atividades. 
 

 

Data: ______/______/________              ___________________________________________________ 

                                   Responsável – Assinatura e Carimbo da Empresa 

http://www.ciee-es.org.br/
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ANEXO III 

 

 

DOCUMENTOS ORIGINAIS 

 Termo de Compromisso emitido pela Agência de Integração com todas as assinaturas; 

 Atestado de matrícula ou Declaração da Instituição de ensino que comprove regularidade de 

matrícula e freqüência; 

FOTOCÓPIAS: 

  Carteira de Identidade; 

  CPF; 

  Título de Eleitor; 

 Certificado de Reservista (até 45 anos completos); 

  Número do PIS/PASEP (Cópia da página da Carteira de Trabalho em que consta o número ou 

extrato fornecido pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal); 

  Comprovante de Residência (02 fotocópias); 

  Certidão de casamento (se for o caso); 

  Certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos (se for o caso). 

PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO 

Com o Termo de Compromisso assinado por todas as partes, ,o estagiário deverá trazer 

documentação, acima mencionada, juntamente com a ficha de cadastro preenchida, no 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo. 

O estagiário só poderá iniciar as atividades após a entrega de toda a documentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
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Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo 

 

DECRETO NORMATIVO Nº 2.453/2014      

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2014 DO SISTEMA DE 

ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – SRH. 

 

ESTABELECE CRITÉRIOS E DIRETRIZES DE OPERACIONALIZAÇÃO 

PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NOS ÓRGÃOS E 

ENTIDADES, NO ÂMBITO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE 

CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES. 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, estado do Espírito Santo, no 

uso de suas atribuições legais, e: 

- Considerando as exigências contidas nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, no 

Parágrafo Único do art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Resolução nº 227/2011 

do TCE-ES, alterada pela Instrução 257/2013 e Lei Orgânica do Município, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aprovada a Instrução Normativa do Sistema de Administração e Recursos 

Humanos – SRH - nº 007/2014 que segue anexa como parte integrante do presente 

Decreto. 

Parágrafo único: A instrução normativa a que se refere o caput estabelece critérios e 

diretrizes de operacionalização para contratação de estagiários nos órgãos e entidades, 

no âmbito Poder Executivo Municipal de Conceição do Castelo – ES. 

Art. 2º.  Todas as Instruções Normativas após sua aprovação e publicação deverão ser 

executadas e aplicadas pelas Unidades Administrativas. 
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Art. 3º. Caberá a Unidade Central de Controle Interno – UCCI prestar os 

esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto. 

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Conceição do Castelo, ES, Em 21 de outubro de 2014.  

 

FRANCISCO SAULO BELISÁRIO 

Prefeito Municipal 

 

ANTELMO CARDOSO 

Coordenador Chefe da Unidade Central de Controle Interno 

 


