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DECRETO Nº 0206/2022 

Em 03 de agosto de 2022 
 

 
REGULAMENTA A CONTRATAÇÃO E 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  À 
REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NO ÂMBITO 
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO 
MUNICÍPIO DE BUTIÁ ESTABELECENDO 
MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO NA 
TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  

 

  DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito de Butiá, no uso de suas atribuições legais e 
em observância ao que diz respeito ao regramento e contratação de estagiários pelo Executivo 
Municipal, 
 
   DECRETA: 
 
   Art.1º – A contratação de estagiário far-se-á exclusivamente através de Processo de 
Seleção, sob coordenação e organização da Secretaria de Administração, nos termos desse Decreto. 
 
   Art.2º – DOS REQUISITOS PARA O INGRESSO NO ESTÁGIO: 

I. São requisitos obrigatórios para os estudantes concorrerem às vagas de estágio:  
  a) Possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos, na data de inscrição; 

  b) Não ter sido estagiário do Município de Butiá por mais de 23 (vinte e três) meses; 
c) Estar regularmente matriculado, e com frequência efetiva, em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de educação especial, de ensino médio, ou de ensino 
médio na modalidade de  educação de jovens e adultos (EJA); 
d) Disponibilizar de 04 (quatro) a 06 (seis) horas diárias, respectivamente, 20 (vinte) a 30 
(trinta) horas semanais, para as atividades do estágio, para início imediato quando for 
convocado. 
 

   Art.3º – DAS INSCRIÇÕES: 
II. As inscrições serão feitas semestralmente, mediante publicação de edital de chamamento 

público, através do formulário disponível na página da Prefeitura de Butiá 
(www.butia.rs.gov.br/), anexados os seguintes documentos: 
a) Atestado de matrícula; 
b) RG, CPF e comprovante de residência; 
c) Atestado de portador de deficiência quando for o caso; 
d) Comprovante de frequência escolar para estudantes de Ensino Médio. 

III. A inexatidão das informações, a falta e/ou irregularidades de documentos, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminarão o estudante do Chamamento Público, anulando-se 
todos os atos decorrentes da inscrição. 

IV. A inscrição para o Chamamento Público implica o conhecimento imediato, e a tácita 
aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas, bem como dos requisitos para 
efetivação do estágio de cada área/curso;  

V. É de inteira responsabilidade do candidato, o correto preenchimento da inscrição, bem como a 
veracidade das informações prestadas.  

VI. Poderá ocorrer chamada extraordinária de acordo com as necessidades da administração 
municipal para vagas que não houverem candidatos disponíveis no banco de dados. 
a) A chamada extraordinária, quando houver, irá acompanhar os prazos do edital original 
publicado no semestre. 
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   Art.4º – DA CLASSIFICAÇÃO: 

I. Os candidatos serão classificados nesta ordem: 
a) Modalidade de curso; 
b) Disponibilidade de tempo para contratação de 02 (dois) anos; 
c) Semestre/período, do maior para o menor; 
d) Idade do candidato, da maior para menor. 
 

   Art.5º – DA CONVOCAÇÃO 
I. Para a contratação de estagiário na administração municipal, além de se observar o número de 

vagas prescritas na LDO, o Secretário interessado em fazê-lo deverá encaminhar ofício à 
Secretaria Municipal de Administração solicitando a contratação e estabelecendo o perfil 
desejado, tais como, grau de escolaridade, carga horária e outras particularidades inerentes ao 
estágio indicando o responsável pela entrevista. 

II. As convocações serão realizadas pela Secretaria de Administração, através da Casa da 
Cidadania, após solicitação do Secretário da Pasta que indicar a disponibilidade de vaga em 
até 05 (cinco) dias úteis anterior a data proposta para entrevista. 

III. A convocação para entrevista será realizada conforme a necessidade da Administração 
Municipal de acordo com a classificação através de e-mail na primeira convocação e em 
segunda convocação por e-mail e ligação, dados informados no ato da inscrição. 
a) O prazo para manifestar interesse no estágio será de até 01 (um) dia útil, contado da data 
da convocação.  

IV. Após convocação, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos originais para 
validação de informações: 
a) Documento de identificação oficial com foto; 
b) CPF;  
c) Comprovante de matrícula ou frequência da instituição de ensino, atualizado em até 30 dias; 
d) Comprovante de residência atualizado. 

V. O estudante será encaminhado ao local da vaga disponível, com a carta de entrevista, a fim 
de que seja verificada a compatibilidade com o perfil da vaga. 

VI. O estudante que não for aprovado na entrevista retornará à lista de inscrição, ficando como 
próximo da fila, até que ocorra um novo chamamento. Neste caso, se reprovado mais uma vez, 
o nome do candidato irá para o final da lista. 

VII. No caso do estudante não comparecer na convocação ou no local e horário estipulados para 
entrevista, ou não aceitar a vaga, seu nome passará automaticamente para o final da lista de 
inscritos podendo ser convocado em segunda convocação. 

VIII. Serão encaminhados para entrevista ao menos 3 (três) candidatos por vaga solicitada na 
ordem de classificação, a fim de analisar a adequação dos candidatos às atividades a serem 
desempenhadas. 

IX. Poderá ser alterada a ordem da classificação para convocação de candidatos específicos 
quando em solicitação do Secretário da Pasta houver descrição do perfil desejado com 
justificativa que comprove a veracidade das informações ou quando o candidato já tenha 
participado de seleção pela secretaria solicitante. 

 
     Art.6º – DAS VAGAS PARA AFRODESCENDENTES 
   Será assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas para estudantes 
declarados afrodescendentes no ato da inscrição conforme Lei Municipal nº 1.892/2003. 
 
   Art.7º – DAS VAGAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
   Será assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas para pessoas 
portadoras de necessidades especiais que assim se identificarem e comprovarem através de 
atestado médico no ato da inscrição no que dispõe a Lei Municipal nº 2.200/2006.  
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   Art.8º – DA DIVULGAÇÃO 
   A divulgação oficial de todo processo de seleção normatizado através deste Decreto, 
todas as instruções e avisos, serão disponibilizadas no site www.butia.rs.gov.br.  

I. É obrigação do município manter à disposição os documentos que comprovem a relação de 
estágio, aos interessados em acompanhar as contratações. 

II. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todas as instruções, convocações e 
avisos, relativos ao presente Chamamento Público.  
 

    Art.9º – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
I. A realização de estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza com o 

Município de Butiá e será formalizado mediante celebração de termo de compromisso com o 
educando, instituição de ensino e agente de integração. 

II. Será constituída uma comissão para organização do Processo Seletivo, a fim de fiscalizar, 
classificar e direcionar o andamento da seleção, assim garantindo a transparência, ética, 
pleno cumprimento do regimento da seleção formada por 04 membros indicados pelo Prefeito 
Municipal. 

III. O estágio terá duração de, no máximo, 02 (dois) anos. 
IV. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal Municipal de Administração. 

 
    Art.10 - Fica revogado o Decreto n° 101/2022, de 28 de abril de 2022 mantendo as 
inscrições realizadas pelos Editais a ele relacionados até o prazo determinado enquanto houverem 
candidatos a serem convocados. 
 
   Art.11 - Os estagiários contratados deverão participar de programa municipal de 
capacitação periódica, que será divulgado pela Administração Municipal. 
  

  Art.12 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                                            Em, 03 de agosto de 2022. 
 
 
 
                                             DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                                                 Prefeito Municipal 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 03 de agosto de 2022. 
 
 
 
       VALMIR RIBEIRO PEREIRA 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

 


