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Parágrafo Único: Pára fazerjus a concessáo do estágio o estudante estagiário

deverá atender aos critérios estabelecidos na legislac;áo federal que dispoe

sobre o estágic de estudantes, bem como aos critérios e normas do Govemo

Municipal através dessa lei e IlIslitui~ées de Ensino de Nivel Superior,

necessários a formañzacáo do estáqío.

Arl 2" . Autoriza o Poder Executivo Municipal promover a lnsercáo de jovens

estagiários no setor público, para ootencáo do primeiro emprego e preparacáo
inicial para a vida profíssional, como incentivo ao mercado de trabalho, na

condiyáo •Jovem Esta;¡iaño·.

Art. 10 • Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 110

ambiente de trabalho, Que visa ti preparacáo para o trabalho produtivo de

aoucandos Que estejam frequentando o ensino regular em instituicóes de

scucacáo superior (Pública ou Privada). Com base nisso elaboramos o Projeto

de lei que visa autorizar a concesséo de eslágio remunerado para atunes Que

estejam no periodo de es!ágios no seu GUISO de licenciatura ou que já tenham

concluído cursos de graduac;ao nas áreas de PEDP.GOGIA. PORTUGUES E

MATEMATICA.

O Prefeito do Municipio de OróslCE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES

PEQUENO, no uso de suas aíribui!fOes legais, faz saber que aCamara

Municipal !>.PROVAe eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI

MUNICIPAL:

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A

INCENTIVARO ESTÁGIO REMUNERADODE ESTUDANTES

OU CONCLUOENTES. COMO FONTE INSPIRADORA DE

ESCOLARIZAf;ÁO, QUALIDADE DE VIDA E RENDA

FAMIUAR, ESTABELECEVALORES DA BOLSA·AUxiLlO, E

DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
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Art. 8" - Sera garantida ao estaqlárlo a concessao de bolsa-auxüo para ressarcir

despesas do estag ário selecionado para exerctcío de suas lunQOes.
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Art. 7Q - O eslágio será obrigatório ou nao, nao cria vinculo empregatício e será

destinado nas Escolas da Rede Pública Municipal que tenha as modalidades de

EnsillO Fundamental I e Fundamental 11 e em caráter de reforce escolar.

Art. 6" - A jomada de atividade em estágio será de duas (02) horas d árias,

totanzando dez (10) horas semanaís de segunda a sexta,

Art. 5° - A deracáo do estágio nao poderá exceder a cinco (051 meses, exoeto

qcanco se fralarde necessidade detectada pe.a SME.

Art. 4" - O municipio está autorizado a contratar Jovens Estagiários err até 20%
(vinte po; cento) do 10:31dé quadro de servidores efetivos alivos do quadro do

rnayis(ério.

IV - Documente>de co-nprovacáo de ccncusáo de curso nas áreas ctadas no

Artigo 1°para o interessado que já tenha concluido o ensino superior.

I - Matricula e frequéncia regular do estudanle nos cursos que adrrilem estágio

e atestados pela institui¡;áo de ensino:

~ IÍ - Celebra~o de 1enmo de Comprormsso, nos moldes do anexo l. entre o

estudante. a parte concedente do estáqto e a Institui¡;iio de ensino;

111- Compañbílidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e acuelas

previstas no tenmode compromisso.

Art. 3° • Os estudantes residentes no Municipio de Oros e que estejom

frequentendo o ensino regular em institui\;5esde educacáo superior OU que

tenham concluido o ensíoo superior nas Aleas de Licenciatura em Pedagog,a.

Portugués e Materrática

Paráqrato Único - Poderao ser oenehetados pela concessáo de oportunidades

de estágio os residentes no municipio de Orós que nao lenham vlnculos

empreqanclos com o mun cíp o ou estado.
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Art. 13° - Os interessados em paneipar da setecao para estágio deveráo fazer
sua inscríyáo em data deíerminada pela SME, divulgada atraves de oüclo circular

expedido pela Secretaria e divulga~o nas mídias de comunícecac.

Art. 14" - A selecéo acontecerá em dU3Setapas prevendo quantitaüvos de vagas

e cadasuo reserva:

Art. 12° _A Coordena9lio dos Estágios e orientayoes aos estaqlários ficará sob

a responsabnidade da SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÁO -

Núcleo !le Ensino, Apren:!ízaoem e Apoio as Escolas.

Art. 11"- Assequra-se Be estagiirio ausencia ao estagio por motivos de doanca
ou pessoals justificados previamente. ñcando o estsgiário com a obrigayao de
repor as ativídades nao exercida no penooo que :eve que ausentar de-estágio.

§2" . A botsa-auxñio será paga mensalmente após recebimento da frequéncia

do estagiário pela Secretaria de Educa~o.

§ 10 . Os valores estabelecidos neste artigo deverao ser permanentes durante

os cinco (05) rneses de estágio.

Art. 10° - O estaqlárío teré como auxilio mensal urna botsa equiva lente a

trezentos reais (RS 300,00) para 10 horas trabalhadas semanalmente ou 50

horas mensalmente. podando ser descontados caso o estagiário tal:e ao seu

local de estáqío,

Art. 9°· O estagiário que naoesllvercumpnndo ccm suas funcóes estabelecidas

pela SME ou estiver de desacordo com o Núcleo Ges:or da escola será

automaticamente substituído pelo próximo da classiñeacáo na sua mesma alea

de atuacáo.

§ 2° • A ootsa-auxllio será paga mensatrnente apés recebirnerro da frequéncia

do cetaqiário pela Secretaria de ;:dl.ca~o.

§ 1° • Fica ainda garantida ao estagiário a permanencia na funcáo d.irante os

cinco (05) meses preestabelecidos por esta lei
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Art. 16° -Asdespesas decorrentes da execucáo desta Lei ccrrerao porconta de

cotacoes do orcarnento vigente, suplementadas se necessario.

Art. 17° • Esta Lei enlrará em vgor na dala de sua publicacác, revogadas as

disposicóes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ORÓS. ESTADO DO CEARÁ, EM

1S-0EAGOSTO DE 2017.

AIt 15° - Caso o candidato selecionado desista de sua lotacáo, será subslituido

automaticamente pelo próximo do Processo Seletivo.

§ 5° - Tarnbérn iremos considerar a ocalize9áo de moradia do candidato com o

local que. irá atuar.

§ 40 - Pata lotacáo levaremos em consideracáo as habilidades detectadas na

segunda (2") etapa apresentadas pelo candidato e o perfil das turmas que o

estág o será realiZado.

§2" - 2" Ltapa: Prova Práfica ande o inscrito terá que ministrar para a Equipe do

Núcleo de Enslno. Aprendlzagem e Apoio as Escolas uma aula corn tema

estabelecido após a aprovacao na pñmeira etapa.

§ 30 - Após aorovacao nas duas (02) etapas o seleciorado sera tetado de acordo

cem as normas da SME' ateJ10endo sempre as necessidades para qual essa lei

ioi criada.

§ 1" - 1" Etapa: Análise documental (onde a equipe designada pela SME

receberá e analeará todos os documentos no oficio circular que divulgará o local

de ínscncáo). dando veracidade as informacóes prestadas pe-o inscrito, caso

acontece o contrario o candidato será descassiñcado automaticamente.
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